Culinair assortiment van der Somme catering 2018

Borrelgarnituren
Knabbelgarnituren voor op tafel
geroosterde luxe noten, blokjes oude kaas met mosterd, kaascrackers
€ 1,10 p.p. ( ex. btw )
Borrelgarnituur Basic
geserveerd in en op toast, cupjes en roggebrood een keur van lekkernijen:
krabsalade met ei, roompaté met geroosterde paprika, haring in een kruidenjasje, roombrie met
walnotentapenade, gerookte zalm met bieslook, filet Americain met ui, roulleaux van ardennerham
met roomkaas, dadel gevuld met zachte kaas, wrap met kipfilet en pesto
45 hapjes op een schaal € 42,50 p. schaal ( ex. btw )
Borrelgarnituur Luxe
bonbon van zachte geitenkaas met honing en pistache, soesje gevuld met krabsalade,
roulleaux van flensje met zalm, dille-roomkaas en forelkuit, gandaham met
Cheddar en bosui, gevogeltepaté met vijgenkonfijt
35 hapjes op een schaal € 47,50 p. schaal ( ex. btw )

Lunches
Etagère lunch, mini broodjes, sandwiches en wrap
kalkoen met uienkonfijt, roastbeef met ei, brie met paprika en bruschetta
beenham met rode peper en eiersalade, gerookte zalm met kruidenspread,
Old Amsterdam met tomaat en pesto
Vanaf 5 personen, 5 items p.p., € 8,50 p.p.( ex. btw )
Soepenbuffet, heerlijke huis gemaakte soepen
Per buffet kunt u drie soepen kiezen
Italiaanse tomatensoep, Franse uiensoep, curry-kokossoep met prei en kip, vermicellisoep met veel
groente, romige tomatensoep met paprika, kruiden en ham, pompoensoep met paprika en peper,
erwtensoep met worst
Dit soepenbuffet wordt geserveerd met broodsoorten, boter en kruidenboter
Te bestellen vanaf 20 personen, € 7,50 p.p. ( ex. btw )
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Heerlijke luxe belegde broodjes
Zie hiervoor ons te downloaden bestelformulier op onze website www.vandersommecatering.nl
Per belegd broodjes € 2,85 ( ex. btw )
Lunchpakket
wit desembroodje met boerenachterham, eiersalade en paprika, volkorenbroodje met gatenkaas en
salade van tomaat en komkommer, handfruit, flesje jus d’orange, mini brownie met witte chocolade
en cranberry’s
Per lunchpakket € 9,25 ( ex. btw )
High Tea Basic
scones met jam en geslagen room, mini brownie met witte chocolade, limoenkoekjes,
sandwich met gerookte zalm, kruidenspread en bosui, sandwich met gerookte kip, courgette en
mosterdmayonaise, sandwich met beenham en ei, quiche met prei, tomaat en cheddar,
theedoos met diverse theesoorten van Clipper
Te bestellen vanaf 10 personen € 14,50 p.p. ( excl. btw )
High Tea Luxe
scones met jam en geslagen room, mini brownie met witte chocolade, soesjes met Zwitserse room,
trifle in een glaasje met zoete mascarpone, roodfruit en boerencake, sandwich met gerookte zalm,
kruidenspread en bosui, sandwich met gerookte kip, courgette en mosterdmayonaise, sandwich met
beenham en ei, quiche met prei, tomaat en cheddar, soesjes met hammousse en groene kruiden,
cocktailtje van gegrilde appel met geitenkaas, krokant spek en mosterddressing, theedoos met
diverse theesoorten van Clipper
Te bestellen vanaf 10 personen € 21,50 p.p. ( excl. btw )

Koud / warme buffetten
Hollands buffet Basic
salade van meloen met plaatham, salade van kropsla met blauwschimmelkaas en walnoten,
aardappelsalade met crème fraiche, ui en zure komkommer, gerookte zalm met groene asperge,
rode biet, ei en mosterddressing, stoofpotje van rund met prei, wortel en tomaat, maïskipfilet met
Hollandse champignons, stamppotje met boontjes en spek, gegratineerde aardappels met Drielse
ouwe kaas, kruidensla met mosterdvinaigrette
Te bestellen vanaf 15 personen € 17,50 p.p. ( ex. btw )
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Hollands buffet Luxe
salade van krieltjes met bosui, paprika en champignons, salade van gerookte kip met paprika en
selderij, salade van garnaaltjes met boontjes, appel en bieslook, carpaccio van varkensrollade met
een saus van zilveruitjes en rozijnen, gerijpte diamanthaas met bruine pepersaus, vispotje met
tomaat, prei, venkel, ui en overgoten met bouillon, romige aardappelpuree met mosterd, groente
van het seizoen, gekarameliseerde witlof met notenolie en honing
Te bestellen vanaf 15 personen € 20,50 p.p.( ex. btw )
Tapasbuffet
wrap met pastrami, rucola en geroosterde paprika, aardappelsalade met groente en knoflook,
serranoham met in sherry en tijm gemarineerde meloenbolletjes, peppadew met roomkaas en spek,
grote garnalen in witte wijn en kruiden, tortilla van aardappel met ui, prei en piripiri, Spaans
gemarineerde zalmfilet, cabrales met gebakken peer, gemarineerde olijven
plukbrood met aioli en mojo suave
brochettes van varkensvlees, gegrild met rozemarijn in portsaus, vleesballetjes in een pikante
tomatensaus, mootjes witvis in een kruidige uiensaus, gele rijst met groente

Te bestellen vanaf 20 personen € 22,50 p.p. ( excl. btw )
Interesse in een buffet met een ander thema. Denk hierbij aan; Frans, Italiaans, Indonesisch,
stamppotten en nog veel meer. Vraag geheel vrijblijvend naar onze mogelijkheden hierin. Bel of mail
ons voor meer informatie. Deze buffetten zijn al mogelijk vanaf € 17,50 p.p. ( ex. btw )

Diner of walking dinner
Wij verzorgen ook diners en walking dinners op locatie. Hiervoor maken we graag een offerte op
maat voor u, waarin we rekening houden met de mogelijkheden bij u op locatie, uw wensen in het
menu en het seizoen. Bel of mail ons voor meer informatie en we maken graag een voorstel voor u.

Barbecue
De lente is begonnen en de zomer is in zicht. Wat is het prettig om deze dagen door te brengen in de
tuin, zeker als u dit kunt doen met familie en vrienden. Een barbecue maaltijd mag dan niet
ontbreken. Te bestellen van 15 personen
Voor ons BBQ assortiment van dit jaar verwijzen we u graag naar onze outdoor website:
www.vandersomme.nl
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Dessert
Dessertglaasjes
Heerlijk ter afsluiting van één van onze buffetten of barbecue, een dessert geserveerd in een glas
tiramisu, limoenmousse met roodfruit coulis, vruchtenbavarois,
chocolademousse met vanillesaus, hangop met vanille en frambozen
Te bestellen vanaf 10 glaasjes per soort € 3,50 p. glaasje ( ex. btw )
Dessertbuffet
flan ( Parijse puddingtaart ), chocoladebavarois met roodfruit, kokos-limoentaart
vers fruit, geslagen room
Te bestellen vanaf 15 personen € 8,50 p.p. ( ex. btw )

Verhuur
Om uw evenement compleet te maken kunt u bij ons terecht voor alle benodigde party materialen
zoals, stoelen, tafels, barren, buffettafels, tenten, parasols en nog veel meer. We maken voor u graag
een offerte om uw evenement compleet te maken. Hiervoor werken wij samen met BFevents uit
Zaltbommel en van Rijswijk verhuur uit Genderen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief de geldende btw tarieven. Op al onze diensten en leveringen zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing.
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