CATERING
Prijzen augustus - december 2022

Wij verzorgen zelf geen catering, maar werken samen met een aantal leveranciers:
Mutiara Creations, ‘t Tweespan, Eetcafe De Oude Ketting en CuHaBo Catering.
Zij hebben ook alle kennis met betrekking tot voedselallergieen. In dit overzicht staat per
onderdeel wie wat kan verzorgen. Andere wensen? Laat het ons gerust weten. U bent
overigens niet verplicht catering bij ons te bestellen. U bent vrij om zelf uw eten mee te
nemen of door een eigen leverancier te laten verzorgen.

Broodjes
We bieden arrangementen aan vanaf 6 personen. Kleinere groepen
kunnen a la carte bestellen bij ‘T Tweespan (m.u.v. maandagen). Klik op
deze link https://t-tweespan.myappz.nl en plaats zelf uw bestelling of
geef uw wensen aan ons door en wij zorgen voor de bestelling.

Lunch Standaard Tweespan *
2 broodjes p.p.
€ 9,00 p.p.
• Zachte witte bolletjes, waldkorn bolletjes, witte
stokbroodjes, meergranen stokbroodjes • Beleg: jong
belegen kaas, achterham, gerookte ham, rosbief,
roombrie. • Inclusief melk en karnemelk.

Lunch Standaard Oude Ketting *
2 broodjes p.p.
€ 9,00 p.p.
• Zachte witte bolletjes, bruine bolletjea, wit stokbroodje, bruin stokbroodje. • Beleg: jong belegen
kaas, boeren achterham, kipfilet gerookt, cervelaat
en roombrie. • Inclusief melk en karnemelk.

Lunch Uitgebreid Tweespan *
3 broodjes p.p.
€ 13,00 p.p.
• Zachte witte bolletjes, waldkorn bolletjes, witte
stokbroodjes, meergranen stokbroodjes, ruitbroodjes.
• Beleg: jong belegen kaas, achterham, gerookte ham,
rosbief, roombrie, eiersalade, gerookte kip met
honing-mosterddressing. • Inclusief melk en karnemelk.

Lunch Uitgebreid Oude Ketting *
3 broodjes p.p.
€ 13,00 p.p.
• Zachte witte bolletjes, bruine bolletjes, witte stokbroodjes, bruine stokbroodjes, boerenbol (meergranen). • Beleg: jong belegen kaas, boeren achterham,
kipfilet gerookt met honing mosterd dressing,
carpaccio met kaas, pittenmix en truffelmayonaise,
huisgemaakte eiersalade en crabsalade. • Inclusief
melk en karnemelk.

Lunch Deluxe Tweespan **
3 broodjes p.p.
€ 16,00 p.p.
• Zachte witte bolletjes, waldkorn bolletjes, witte stokbroodjes, meergranen stokbroodjes. • Beleg: jong
belegen kaas, achterham, gerookte ham, rosbief,
room brie, eiersalade, gerookte kip met
honing-mosterddressing. Halve baguelino belegd
met carpaccio flinterdun gesneden runderhaas,
pijnboompitten, oude kaas en truffeldressing. Halve
baguelingo belegd met gerookte zalm met zoete
mosterd-dilledressing. • Inclusief melk en karnemelk.

Let op: Tweespan is gesloten op maandag.
Lunch is alleen mogelijk via De Oude Ketting.

• Lunch Deluxe Oude Ketting **
3 broodjes p.p.
€ 16,00 p.p.
• Zachte witte bolletjes, bruine bolletjes, witte stokbroodjes, bruine stokbroodjes, boerenbol (meergranen). • Beleg: jong belegen kaas, boeren achterham,
gerookte kipfilet met honing mosterd dressing,
huisgemaakte eiersalade en crabsalade. • Snee
boerenbrood (desem meergranen met knapperige korst). • Beleg: pulled zalm, carpaccio met kaas,
pittenmix en truffelmayonaise. Inclusief melk en
karnemelk.
Tip: voorkeur voor de uitgebreide of luxe lunch
maar 3 broodjes p.p. teveel? Bestel gerust voor
een paar mensen minder.
* minimum: 6 personen

** minimum: 8 personen
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Salades, soep en hartige tussendoortjes
Breid uw broodjesarrangement uit met een snack, salade of soep.
In dat geval is 2 broodjes per persoon voldoende.

Soepen		
		
€ 5,50 p.p.
• Tomatensoep
• Rijk gevulde heldere rund-groentenbouillon
• Soep van de maand

Soepen		
		
• Tomatensoep
• Groentebouillon
• Champignonsoep

€ 5,50 p.p.

De soep wordt geleverd in een soeppan. Het is niet
mogelijk om een smaak per persoon te kiezen.

Salade op schaal (bijgerecht, min. 6 pers.)
• Feta 				
€ 5,00 p.p.
• Gerookte zalm 			
€ 6,00 p.p.
• Gerookte kip
		
€ 6,00 p.p.
• Carpaccio
€ 6,50 p.p.

Snacks
• Broodje kroket/ frikadel		
• Worstenbroodje 			
• Saucijzenbroodje 			
• Kaasbroodje 			

€ 3,75 p.st.
€ 3,75 p.st.
€ 3,75 p.st.
€ 3,75 p.st.

Overig
Fruit 		
			
Ruim gevulde mand met appels,
mandarijnen en bananen.

€ 8,00
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Borrelhapjes
Sluit u de dag af met een borrel? Ook daarvoor hebben we een aantal
opties. Heeft u iets anders in gedachten? Laat het ons gerust weten.
Het staat u vrij om zelf borrelhapjes te regelen of mee te nemen.

Vers gebakken brood
		
Drie soorten brood met kruidenboter,
tapenade en aioli

€ 2,75 p.p.

Warme hapjes (min. 5 pers.)		
Bitterbal, kipnugget, mini bamihapje,
mini Mexicaantje met mayo of mosterd

€ 4,00 p.p.

Tapas borrelhapjes (min. 8 pers.)
€ 5,25 p.p.*
Olijven, sweet peppers, gevulde parmaham
rolletjes met roomkaas, tomaat-mozzarella
spiesjes.

Portie bitterballen
Portie van 6 stuks met mayo of mosterd

Wrap gerookte zalm (min. 2 st.)
Wrap met sla, gerookte zalm, lemonpepper dressing en wakame

( + € 4,00 toeslag bezorgkosten bij bestelling < € 20,-)

€ 10,00 p.st.

Wrap carpaccio (min. 2 st.)		
€ 12,00 p.st.
Wrap met sla, dungesneden runderhaas,
truffeldressing, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Overig

Borrelplank (ca. 4-5 pers.)
€ 15,00
Zoutjes, olijven, blokjes kaas jong/ oud met mosterd,,
plakjes fuet 2 soorten, vijgenbrood, komkommer,
druiven

€ 4,50 p.p.

Let op: Tweespan is gesloten op maandag.
Borrelhapjes zijn niet mogelijk via De Oude
Ketting.
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Iets te vieren of gewoon lekker bij de koffie?
Christine Fasseur van Mutiara Creations is een Boxtelse dame die de
meest heerlijke dingen kan maken. Niets is haar te gek. Van bananenbrood tot taart en alles wat ertussen zit. Tartalettes, kleine ronde taartjes
met vulling en bijvoorbeeld rood fruit bovenop, zijn onze persoonlijke
favoriet en zijn ware cadeautjes. Dikke aanrader!

Bestellen kan vanaf 7 personen en minimaal 1-2 weken voor de bijeenkomst.
Voor een bestelling < 7 dagen geldt een spoedtoeslag van 10% en alleen indien mogelijk binnen
de planning. Gluten- en lactosevrij is mogelijk. Prijs op aanvraag.
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Bijeenkomst afsluiten met een BBQ?
Eetcafe De Oude Ketting kan een compleet verzorgde bbq op onze
locatie verzorgen, inclusief gasbbq. U hoeft alleen maar zelf het vlees
te braden. U kunt kiezen uit drie vleespakketten en deze naar wens
uitbreiden met vis.

BBQ (vanaf 8 personen)

Standaard geleverd:

BBQ pakket #2				
• hamburger
• gemarineerde speklap
• kipfilet
• gemarineerde varkens procureurlap
• varkenshaas saté

Benodigdheden
• BBQ op gas
• BBQ gereedschap
• Borden en bestek
• Opscheplepels
Brood, salades & sauzen
• Ovenvers stokbrood met kruidenboter en aïoli
• Aardappelsalade
• Komkommer – tomaat salade
• Verse rauwkostsalade
• Gemengde salade
• Knoflooksaus – Satésaus - Cocktailsaus

Kies uw vleespakket:
BBQ pakket #1				
• hamburger
• barbecueworst
• kipdrumstick
• gemarineerde varkens procureurlap
• varkenshaas saté

€30,00 p.p.

varkensvlees (53%), kippenvlees (19%), rundvlees (16%)

BBQ pakket #3				
• hamburger
• berner worstje
• kipfilet
• bourgondische rib
• varkenshaas saté
• runderspies salsa

€32,50 p.p.

varkensvlees (39%), rundvlees (30%), kippenvlees (17%),

€ 27,50 p.p.

varkensvlees (48%), kippenvlees (24%), rundvlees (17%)

Optioneel uit te breiden met:
• Vispapillot (zalm, kabeljauw, tongfilet)
• Scampi spies € 4,50 p.p.

€ 5,00 p.p.

Tegen een kleine meerprijs kan De Oude
Ketting rekening houden met dieetwensen.
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Dinerbuffetten (vanaf 8 personen)
In samenwerking met CuHaBo Catering uit Den Bosch, kunnen wij
nu ook buffetten aanbieden. Standaard worden deze neergezet in de
subruimte op de begane grond. Bij mooi weer kan het ook buiten.

1. Hollands stamppotten buffet
Kies 1 soort:
• Hutspot
• Zuurkool
• Boerenkool
• Andijvie
Kies 1 vleessoort:
• Langzaam gegaarde sukade
• Gekonfijt buikspek
• Rookworst
• Saucijsjes
€ 21,50 p.p. *

2. Saté buffet
• Saté van kip
• Nasi
• Bawang goreng (gebakken uitjes)
• Atjar
• Kroepoek
• Taugé
• Gebrande pinda’s
• Pikante bonensalade
• Tomatensalade
• Brood
€ 22,50 p.p. *

3. Indonesisch buffet
• Nasi Goreng vegetarisch
• Ajam saté - kipsaté
• Daging Rendang - zacht gestoofd rundvlees in
pittige kokossaus
• Babi Ritjah - varkensvlees in zoetzure saus
• Baliballetjes - gehaktballetjes in pittige saus met
gember en tamarinde
• Zalm in kruidenkorst van furikake
• Garnalen in kokoscurry
• Bawang goreng (gebakken uitjes) en Atjar
• Kroepoek
• Taugé
• Gebrande pinda’s
• Sambal goreng boontjes - pikante bonensalade
• Tomaat-komkommersalade
Prijs € 27,50 p.p. *

*) Prijzen zijn inclusief borden en bestek en exclusief
€ 25,00 transportkosten.
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4. Tapas buffet
• Gemarineerde olijven met chorizo en venkel
• Salade van pikante rozeval aardappels
• Octopussalade met rode peper
• Gemarineerde gehaktballetjes met rode paprika
pepadews en gefrituurde kappertjes (warm)
• Aardappeltortilla met paprika, ui en groene kruiden
• Mini scampi’s, gebakken gamba’s met courgette
en limoen
• Champignons met knoflook en oregano
• Geroerbakte kippendijen met cajunkruiden en
groente
• Salade van gebakken asperges met San Daniel
ham daslook olie, rucola en pecorino
• Italiaanse harde kazen met noten en kletzenbrood
• 3 soorten tapenades, vijgenchutney en aioli
• Vloerbrood, breekbrood en gefrituurd brood
€ 27,50 p.p. *

5. Bourgondisch buffet
• ourgondische ham met gemarineerde meloen
• Huisgemaakte gravelax
• Etagère met diversen soorten gerookte vis
• Etagère met diversen soorten Hollandse vleeswaren
• Boerensalade
• Rozeval aardappelsalade met lente ui
• Salade nicoise
• Pastasalade met geroosterde paprika, geitenkaas,
walnotenolie
• Couscoussalade met pompoen en zongedroogde
tomaat
• Langzaam gegaarde varkenshaas met saus van
paddenstoelen
• Runderstoofschotel
• Mousseline van pastinaak en knolselderij
• Aardappelgratin
• Geroosterde krielaardappels met spek
• Stokbrood, 3 koude sausen en kruidenboter
€ 27,50 p.p. *

*) Prijzen zijn inclusief borden en bestek en exclusief
€ 25,00 transportkosten.
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6. Mediterraans buffet
• Vitello tonato
• Carpaccio met truffeldressing, pijnboom pitten
en Parmezaanse kaas
• Diverse Italiaanse vleeswaren met vijgen, tomaat,
mozzarella, pesto, artisjokken en groene asperges
• Mousse van geitenkaas met gelei van bockbier en
gedroogde ham
• Bombe van gerookte zalm gevuld met forel, sepia
kroepoek en pompoen pit olie
• Gekonfijt buikspek met rilette van parelhoen en
eetbare bloemen
• Diverse soorten vis: gemarineerde zalm, paling,
makreel, garnalen en rivierkreeftjes
• Koude ratatouillesalade
• Salade van bulgur met rode biet, noten, fetakaas
en cranberry’s
• Gemarineerde zalm met saus antiboise (warm)
• Pilaf rijst (warm)
• Blanquette de veau (warm)
• Puree van gepofte zoete aardappel (warm)
• 3 soorten tapenades en tomaten boter
• Gevuld brood
€ 33,50 p.p. *

*) Prijzen zijn inclusief borden en bestek en exclusief
€ 25,00 transportkosten.

Mediterraans buffet

