Opdrachtlijst catering
Naam:

________________________

2019

Leverdatum + tijd:

__________________________________
Bezorgen

/ Afhalen

Adres:

________________________

Schaaltype:

RVS / Zwart plastic

Plaats:

________________________

Servies met bestek (€0,75 pp)

Ja

/

Nee (klant zelf)

Telnr:

_______________________

Opwarmen:

Ja

/

Nee (klant zelf, incl opwarmketel)

Meegeleverde artikelen : Schalen groot:……x Schalen middel:…….x Schalen klein:…….x
Bakjes/kommen:…..…x
Opscheplepels/vorken:……....x Servies:…......x Lepels:…….x Vorken: ………. x Messen:……….x Broodmanden:….…..x
Shaving dish:……....x Soeplepels:…..…..x Soepketel:………. x Satépan:……….x

Koud Buffet
Huisgemaakte salades

Prijs p.p.
Hoofgerecht
(500gr)

Prijs p.p.
Bijgerecht
(350gr)

Rundvleessalade de Luxe

€9,95

€8,95

Bolletjes Rundvleessalade

€7,50

€6,50

Rundvleessalade de Luxe met vis

€13,95

€12,95

Bolletjes Rundvleessalade met vis

€9,95

€8,95

Zalmsalade in visvorm met vis

€15,95

€14,95

Aardappelsalade

€9,95

€8,95

Warm Buffet

Prijs per
persoon

Beenham (200gr p.p.) met cognacsaus + 1 wit bolletje p.p.

€5,50

Varkensreepjes in (200gr pp):
* Champignonroomsaus
* Pangangsaus
* Teryjakisaus

€4,95

Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus (200gr pp)

€5,95

Biefstukreepjes in teryjakisaus (200gr pp)

€5,95

Gehaktballetje in (200gr pp):
* Satésaus
* Pangangsaus
* Teryjakisaus
* Ketjapsaus

€3,95

Nasi goreng (450gr p.p.)

€5,95

Bami goreng (450gr p.p.)

€5,95

Witte rijst 200gr

€0,95

Pomme duchesses (2st. p.p.)

€1,50

Gemarineerde kipspies XL in teryjakisaus (1st p.p.)

€3,95

Kipsaté stokjes (2st p.p.) satésaus

€3,95

Kipdij stukjes in (200gr pp):
* Teryjakisaus
* Satésaus
* Zigeuner saus

€3,95

*Heeft u dieetwensen, vertel het ons!
*In overleg kunnen wij rekening houden met bepaalde allergieën.
*Warm aanleveren maandag t/m zaterdag. Zondag in overleg
*Prijzen incl.btw

Aantal
pers.

Aant.
Pers.

Opmerkingen

Opmerkingen

Tel: 0487-516664 - info@tijssenvers.nl
= vegetarisch gerecht

Bijgerechten
Soep uit eigen keuken (>15p)

Prijs per
persoon
mogelijk

€1,50

Luxe visschaal (zalmfilet/forelfilet/paling/haring+ui)

€8,95

Haring op schaal (1st p.p.)

€3,50

Frisse Slamix met tomaat, ei, bosui, komkommer

€1,50

Rauwkostschaal

€1,95

Tricolore Pastasalade tonijn

€2,95

Tricolore Pastasalade Parmezaanse kaas

€2,95

Gevulde groenten keuze uit:
*portobello gevuld met kruidenkaas, gegratineerd met kaas)
* Paprika en/of courgette gevuld met groenten-vulling

€2,50

Wraps (1st p.p.):
*Carpaccio
*Gerookte zalm
*Gerookte kip
*Mozzzarella en zongedroogde tomaatjes

€2,95

Borrelschaal

Prijs per
persoon

Schaal met diverse soorten kaas, worst, olijven, noten en
pinda’s (>10p)

Opmerkingen

Aantal
pers.

Opmerkingen

€2,25

Stokbrood + minibolletjes
met huisgemaakte kruidenboter

mogelijk

Aant.
Pers.

€3,50

Partyhapjes
Keuze uit (€1,79/st):
……Gevuld eitje (€0,89/stuk)

……Mini wrap

……Meloen in ardennerham

……Haring met uitjes en roggebrood

……Garnalencocktail

……Steak tartaar van ossenworst

……Mini rundvleesslaatje

……Gambaspies

……Gerookte zalm bonbon met kruidenkaas

……Tomaat/mozzarella/basilicum spies ……Geitenkaasbolletje met bieslook ……Stokbrood filet americain
……Gevulde dadel met roomkaas

……Brie met walnoot

……Toastje met paté en confiture

……Vitello tonato

Dessert

Prijs per
persoon

* Bavarois (diverse smaken)
* Hang-op met vruchtensaus
* Fruitcocktail
* Tiramisu met lange vingers
* Monchou met bastogne en kersen
Afgesproken prijs per persoon:

€
Handtekening klant + datum:

Aantal
pers.

€2,95

Aantal personen:

Opmerkingen
Per stuk / Op schaal

Totaal:

€

