Catering - koude schotels & buffetten
(geldig tot 1 november 2019, prijswijzigingen voorbehouden)

Heeft u een feestje thuis? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij bieden de mogelijkheid om uw
feest thuis helemaal compleet te maken met één van onze koude schotels (vanaf 4 personen),
hapjesschotels of koude- en/of warme buffetten. U kunt deze het gehele jaar door bij ons bestellen
en wij bezorgen deze, op verzoek, bij u thuis.
Koude schotel Luxe Vlees € 8,75 p.p.
Huzarensalade, gevuld eitje, diverse soorten vleeswaren met onder andere: ardennerpaté,
ham/asperge, casselerrib, gegrilde kipfilet, Spaanse ham, rauwkost en vruchten.
Koude schotel Luxe Vis € 10,50 p.p.
Huzarensalade, gevuld eitje, diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren met onder andere:
Hollandse garnalen, gerookte paling-, zalm- en makreelfilet.
Koude schotel Luxe Vlees en Vis € 10,00 p.p.
Deze schotel is een combinatie van de twee bovenstaande schotels.
Specialiteitenschotel € 62,00
Schotel bestaande uit onder andere een in zijn geheel gepocheerde zalmforel,
tomaatjes gevuld met Hollandse garnalen, gevulde eitjes, gerookte zalm-, forel- en palingfilet,
kibbeling, ardennerpaté, meloen met Italiaanse ham, casselerrib, zoete peertjes,
komkommer met roombrie, Indische gehaktballetjes, huzaren-, kip- en pastasalade.
Koud buffet 8 personen € 144,Koude schotel Luxe Vlees
Tonijn/krabsalade
Koude schotel Luxe Vis
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter Kipsalade

Indische gehaktballetjes
Mexicaanse kippenpootjes
Kibbeling met dipsausjes

Visgourmet vanaf 4 personen € 8,25 p.p.
Bestaande uit scampi’s, kibbeling, kabeljauw-, schol- en zalmfilet.
Extra’s
Indische gehaktballetjes 16st.
Mexicaanse kippenpootjes 12st .
Kruidenroomboter (100 gram)
Huisgemaakte vissoep per liter
Argentijnse rundersoep per liter
Hollandse garnalen per 100 gram

€ 6,50
€ 7,50
€ 2,20
€ 8,10
€ 5,95
Dagprijs

Stokbrood 400 gram
€ 2,25
Baguette 230 gram
€ 1,85
Tomatentapenade (100 gram) € 2,35
Olijventapenade (100 gram) € 2,35
Gerookte palingfilet (100 gram) € 4,95
Gerookte zalmfilet (100 gram) € 3,60

Schaal gesorteerde koude hapjes vanaf 25 stuks
€ 1,35 p.s.
Bestaande uit onder andere: een gevuld eitje, gemarineerde scampi’s, carpaccio, kipcocktail, diverse
wraps en zalmbonbons.

Catering – buffetten
(geldig tot 1 november 2018, menuwijzigingen voorbehouden)

Brasserie de Fontein kan ook bij u thuis of op een andere locatie een (warm)buffet verzorgen.
Hoe werkt het bestellen van een warm buffet?
U kunt uw eigen warm buffet bij ons samenstellen. Uit onderstaand menu kiest u, afhankelijk van
het aantal personen, een aantal gerechten en bijgerechten uit elke groep. Deze gerechten vormen
dan samen uw warm buffet.
Warm buffet

Keuzes

Groep 1

Kipfilet met Italiaanse roomsaus
Kipshoarma in pangangsaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
Beenham
Stoverij van rundvlees
Vispannetje met diverse vissoorten en kreeftensaus
Zalmfilet met garnalensaus
Gebakken kabeljauwfilet met dillesaus
Varkenssaté met pindasaus
Kibbeling
Gehaktballetjes in currysaus
Lasagne
Spaghetti bolognese
Spareribs
Aardappelkroketjes
Gekruide aardappelblokjes
Gegratineerde aardappelovenschotel
Pommes noisettes (gefrituurde aardappelbolletjes)
Nasi goreng
Rijst
Oosterse roerbakgroenten
Hollandse groenteschotel
Stoofpeertjes
Bloemkool of broccoli

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Aantal keuzes die uit
deze groep gemaakt
mogen worden
2*

2

2

1

* Vanaf 25 personen mag uit groep 1 een extra keuze gemaakt worden.

Koud, warm en dessert buffet
Uiteraard is het mogelijk om uw warm buffet te combineren met één van onze koude schotels, ons
koud buffet, een kopje soep of een dessertbuffet. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.
Servies en bestekservice
Om zorgeloos van uw buffet te kunnen genieten, bieden wij de mogelijkheid om het buffet compleet
te maken met servies en bestek.
Prijzen
Zie www.brasseriedefontein.nl voor de actuele prijzen van onze koude- en warme buffetten.

Prijslijst catering - buffetten
(geldig tot 1 november 2018, prijswijzigingen voorbehouden)

Voor onze buffetten gelden, afhankelijk van het aantal personen, de onderstaande prijzen.
Aantal personen*

20 t/m 24

25 t/m 40

41 t/m 75

Koud buffet

€ 17,25 p.p.

€ 16,75 p.p.

€ 16,25 p.p.

Warm buffet

€ 20,00 p.p.

€ 19,50 p.p.

€ 19,00 p.p.

Koud en warm buffet

€ 21,50 p.p.

€ 21,00 p.p.

€ 20,50 p.p.

* Bij groepen met een afwijkend aantal personen bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

Extra’s bij uw buffet
Ook is het mogelijk om één van de bovenstaande buffetten te combineren met een extra soep erbij
of een dessertbuffet. Hiervoor hanteren wij de volgende prijzen.
Aantal personen

20 t/m 24

25 t/m 40

41 t/m 75

Extra soep

€ 1,85 p.p.

€ 1,75 p.p.

€ 1,65 p.p.

Dessertbuffet

€ 7,25 p.p.

€ 6,75 p.p.

€ 6,25 p.p.

Servies- en bestekservice
Om zorgeloos te genieten van uw buffet bieden wij de mogelijkheid om uw buffet compleet te
maken met onze servies- en bestekservice.
Servies- en bestekservice

Schoon terug

Gebruikt terug

2 borden, 1 mes, 1 vork p.p.

€ 0,75 p.p.

€ 1,25 p.p.

Soepkom, lepel p.p.

€ 0,25 p.p.

€ 0,50 p.p.

Wegwerpservies- en bestekservice

Kosten

2 borden, 1 mes, 1 vork p.p.

€ 0,60 p.p.

