Banquetingmap
Catering van ‘t Hooge

1
Catering van ‘t Hooge | Brederoweg 37 Hoogeveen | Tel. 0528-235000 | info@vthooge.nl

INHOUDSOPGAVE
DRANKEN………………………………………………………………3
HIGH TEA……………………………………………………………….4
LUNCH…………………………………………………………………..5
HUISGEMAAKTE SALADES………………………………………7
BORREL…………………………………………………………………9
BUFFETTEN……………………………………………………………15
DESSERT……………………………………………………………….24
PERSONEEL…………………………………………………………..25

Heeft u een voedselallergie of dieetwens? Wij houden hier graag rekening mee!
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DRANKEN
Excl. btw en bediening
Koffie, thee en zoetigheden
Een heerlijk kopje koffie of thee (diverse smaken)
Assortiment roomboterkoekjes en bonbons
Plakje roombotercake of Drentse kruidkoek
Petit four, luxe mini gebakje met uw logo of tekst
Assortiment gebak

€ 1,75
€ 0,40
€ 0,80
€ 2,95
€ 2,95

Vruchtensappen
Verse jus d'orange
Cocktail van verse vruchtensappen

€ 2,95
€ 3,10

Frisdranken
Assortiment frisdrank (ook suikervrij)
Diverse soorten mineraalwater

€ 1,85
€ 1,85

Bier
Flesje bier (Hertog Jan)
Flesje alcoholvrij bier (Hertog Jan)
Tapbier fluitje (Hertog Jan)
Tapbier Amsterdammertje (Hertog Jan)

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,35

Binnenlands gedistilleerd
Jenever, berenburg, bessenjenever, vieux

€ 2,50

Huiswijnen (glas)
Rode wijn,Panery
Witte wijn, Panery
Rosé wijn, Panery

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
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HIGH TEA
Prijs per persoon € 17,50 incl. 9% BTW
(vanaf 10 personen)
Diverse soorten thee geserveerd uit een Engelse theedoos
Zoete lekkernijen geserveerd op etagères als:
•
•
•
•

Slagroomsoesjes
Chocolade- en notencakejes
Blueberry-, lemon- en chocolate muffins
Scones met clotted cream

Assortiment mini sandwiches met:
•
•
•
•

Ham, kaas, komkommer en tomaat
Eiersalade met bacon
Gerookte zalm met bieslook-roomkaas
Gerookte kip met kipkerrie salade

Naar wens is de high tea ook uit te breiden met een huisgemaakte quiche
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LUNCH ARRANGEMENTEN
Een lunch bestellen en bezorgen op uw locatie, dat doen wij met plezier: dat is ons vak! Van
heerlijke luxe belegde broodjes met verse jus tot huisgemaakte soep en een warme
(gezonde) snack. Wij bieden een gevarieerd aanbod van enkel eenvoudig belegde broodjes
tot luxe sandwiches.
Ook lunch verzorging opmaat?
Bestelt u met regelmaat bedrijfslunches? Dan stellen wij graag een opmaat gemaakte lunch
met u samen! Uw voordeel:
•
•
•

Een vast aanbod die volledig aansluit op uw bedrijfsfilosofie- en voering
Mogelijkheid tot diversiteit voor verschillende lunches, zoals Lunch A, Lunch B etc.
Geen verrassingen, de uitgaven blijven beheersbaar

HOLLANDSE LUNCH
Prijs per persoon € 11,00 incl. 9% BTW
Huisgemaakte soep als Toscaanse tomatensoep, Romige mosterdsoep met spekjes, rijkelijk
gevulde groentesoep, échte Hollandse erwtensoep, heldere runderbouillon
Belegde broodjes (2½ per persoon), assortiment van tarwe/witte bolletjes en vers
afgebakken pistoletjes belegd met jonge kaas, komijnekaas, gerookte kipfilet, gebraden
gehakt, slagersachterham, huisgemaakte kipsalade, kipkerriesalade en tonijnsalade
Diverse soorten vers handfruit als banaan, appel, peer, sinaasappel en kiwi
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LUNCH ARRANGEMENT BASIS
Prijs per persoon € 12,50 incl. 9% BTW
Dranken
Verse koffie en thee
Jus d’orange en melk
Broodjes
2 Vers afgebakken minibroodjes/pistoletjes met jonge kaas, komijnekaas,
gerookte kipfilet, gebraden gehakt, slagersachterham, huisgemaakte kipsalade,
kipkerriesalade en tonijnsalade
Dikke plak volgranenbrood met gerookte zalm en gesnipperde ui of
carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
LUNCH ARRANGEMENT LUXE
Prijs per persoon € 15,50 incl. 9% BTW
Dranken
Verse koffie en thee, jus d’orange en melk
Broodjes
Sandwiches en wraps met gerookte zalm, carpaccio, kipfilet met kipkerrie,
eiersalade met bacon
Warme bijlage
huisgemaakte soep, broodje kroket of bladerdeegsnack
Extra: een verse fruitsalade €2,75 incl. 9% BTW

6
Catering van ‘t Hooge | Brederoweg 37 Hoogeveen | Tel. 0528-235000 | info@vthooge.nl

HUISGEMAAKTE SALADES
Onze prachtige opgemaakte en zijn ideaal tijdens de borrel of als bijgerecht. Onze varianten
kip, kalfsvlees, zalm of vegetarische salades zijn compleet met bijpassende garnituren een
echt culinair kunstwerk! Wist u dat onze huisgemaakte salades volgens geheim recept wordt
bereid? Met verse ingrediënten als aardappel, ui, room en de rest? Dat blijft geheim…
TAARTSALADE
Prijs per taartschaal € 41,00 incl. 9% BTW 8-10 pers.
Prijs per halve taartschaal € 28,50 incl. 9% BTW 4-5 pers.
•
•
•

Huisgemaakte kipsalade met aardappel, ui, room en geheime ingrediënten
Huisgemaakte zalmsalade met stukjes zalm, mayonaise, ui en geheime ingrediënten
Huisgemaakte kalfsvleessalade met kalfsvlees, aardappel, ui en geheime ingrediënten

Bovenstaande salades worden gegarneerd met verschillende luxe vlees- en vissoorten
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HUISSALADE
Onopgemaakte salades
Prijs per ½ Kilo € 9,95 incl. 9% BTW
Prijs per 1 Kilo € 17,00 incl. 9% BTW
•
•
•
•

Huisgemaakte kipsalade met aardappel, ui, room en geheime ingrediënten
Huisgemaakte zalmsalade met stukjes zalm, mayonaise, ui en geheime ingrediënten
Huisgemaakte kalfsvleessalade met kalfsvlees, aardappel, ui en geheime ingrediënten
Vegetarische pastasalade met penne, paprika, ui en room (niet glutenvrij)

MAALTIJDSALADE (Hors-d'oeuvre)
Onze luxe opgemaakte maaltijdsalade (350 gram per persoon) wordt geserveerd op een luxe
schaal of vanaf 10 personen op een Spiegel.
Prijs per persoon € 20,50 incl. 9% BTW
•
•
•

Huisgemaakte kipsalade met aardappel, ui, room en geheime ingrediënten
Huisgemaakte zalmsalade met stukjes zalm, mayonaise, ui en geheime ingrediënten
Huisgemaakte kalfsvleessalade met kalfsvlees, aardappel, ui en geheime ingrediënten

BIJGERECHTEN/GARNITUREN
prijzen zijn incl. 9% BTW
Portie huisgemaakte kruidenboter ( 4 rozetten )
Diverse soorten tapenades ( 125 gr )
Remouladesaus (250 cc )
Cocktailsaus (250 cc )
Vers afgebakken bruin of wit stokbrood per stuk
Vers gebakken mini broodjes ( per 5 stuks )

€ 2,75
€ 4,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,75
€ 2,75
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BORREL – KOUD
DRENTS BORRELGARNITUUR
Prijs per stuk € 1,00 incl. 9% BTW (Minimale afname is 20 stuks)
Een assortiment Drents garnituur dat bestaat uit o.a.:
Diverse soorten boerenkruidenkaas
Drentse grove leverworst
Gekruide grillworst
Pittige droge worst

PARTYRONDJES
Prijs per stuk € 1,80 incl. 9% BTW (Minimale afname is 20 stuks)
Broodrondjes feestelijk opgemaakt en belegd met o.a. de volgende garnituren:
• Huisgemaakte kipsalade
• Kruidenroomkaas
• Tonijnsalade
• Filet American
• Paté van eend
• Zalmsalade
• Gerookte ham
• Mousse van zalm

9
Catering van ‘t Hooge | Brederoweg 37 Hoogeveen | Tel. 0528-235000 | info@vthooge.nl

LUXE KOUD BITTERGARNITUUR
CANAPES
Prijs per stuk € 2,00 incl. 9% BTW (Minimale afname is 20 stuks)
Vers gebakken stukjes stokbrood ruim en luxe belegd met o.a. de volgende garnituren;
• Brie met kruidenkaas
• Gebakken garnaal met luchtige mousse
• Gerookte biefstuk met Parmezaanse kaas
• Gerookte Schotse zalm waarbij crème van vis
• Tapenade met zongedroogde tomaat
• Huisgemaakte paté van gevogelte of wild
• Crème van oude kaas

AMUSELEPELS
Prijs per stuk € 2,75 incl. 9% BTW (Minimale afname is 20 stuks)
Amuselepels belegd met o.a. de volgende luxe garnituren;
• Carpaccio van rund ,groene pesto en pijnboompitten
• Rouleaux van paling, zeewier en bijpassende mousse
• Italiaanse ham op tapenade geserveerd
• Gerookte schotse zalm gevuld met guacamole
• Geitenkaas gepaneerd in honing en sesamzaad
• Drents nagelhout waarbij gelei van bessen
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SANDWICHROLLETJES
Prijs per stuk € 2,05 incl. 9% BTW (Minimale afname is 20 stuks)
Sandwichbrood opgerold en belegd met o.a. de volgende garnituren;
• Gerookte Schotse zalm met bieslookroomkaas
• Dun gesneden gerookte biefstuk met pesto
• Boeren roompaté met verse kruiden
• Gerookte achterham met vleesvulling
• Coppa di parma, Italiaanse vleessoort met anijs
AMUSEGLAASJES
Prijs per stuk € 3,25 incl. 9% BTW (minimaal 20 stuks)
Kleine gerechtjes geserveerd in een glaasje met o.a.;
• Gamba op een crème van komkommer
• Lolly van geitenkaas met pistachenoten
• Coppa di Parma met meloen en balsamico
• Tartaar van zalm met een mayonaise van limoen
• Roosje van ossenhaas, rucola en geschaafde kaas
• Hollandse haring op brunoise van biet
• Salade van olijf, zongedroogde tomaat en feta
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BORRELPLANK
Prijs per persoon € 8,25 incl. 9% BTW (vanaf 6 personen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiaanse en Spaanse worstsoorten als fuet, chorizo en coppa di parma
Pittige kaas met mosterd-honing saus
Zongedroogde tomaten
In knoflook-olie gemarineerde olijven met verse kruiden
Peppadews
Assortiment wraps
Focaccia brood
Gevuld brood met zongedroogde tomaten
Tapenade van zongedroogde tomaten
Tapenade van groene olijven

We hebben ook een ‘basic’ versie, zonder brood en wraps voor € 6,00 p.p.
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BORREL – WARM
BORRELGARNITUUR
Prijs per stuk € 1,05 incl. 9% BTW (Minimaal 20
stuks)
Een assortiment van:
• Mini bamihapjes
• Mini nasihapjes
• Gehaktballetjes,
• Kipnuggets
• Mini frikadellen
BITTERBAL
Prijs per stuk € 1,05 incl. 9% BTW (Minimaal 20 stuks)
Kwekkeboom bitterbal met grove mosterd
ASSORTIMENT KWEKKEBOOM KLASSIEK
Prijs per stuk € 1,05 incl. 9% BTW (Minimaal 20 stuks)
Rundvleesbitterballen, kalfsvleeskroketjes,
kip-champignonhapjes, kaaskrokantjes met milde peper
OMA BOBS MINI KROKETJES
Prijs per stuk € 1,15 incl. 9% BTW (minimaal 24 stuks)
•
•
•
•
•

Geitenkaas kroketjes gemaakt van chevre
Bospaddenstoel kroketjes
Spinaziekaas kroketjes
Garnalen kroketjes
Kaassoufflé met een jalapeno pepertje
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OOSTERSE HAPJES
Prijs per stuk € 1,20 incl. 9% BTW (Minimaal 20 stuks)
Samosa
De samosa is een aparte Oosterse snack gemaakt van een zeer dun flensje gevuld met
diverse groenten en Oosterse specerijen. Dit geheel maakt de samosa tot een licht pikante
snack met een aparte smaak.
Spicy party snack
Pittig en krokant: dat is de party snack. Een krokante flens gevuld met kalkoenfilet en
kruiden (alleen natuurlijke ingrediënten).
Vietnamese mini loempia
De Vietnamese mini loempia is een zeer krokant flensje dat goed gevuld is met diverse
groenten

BORREL – WARME GERECHTEN
(Alternatief voor de frituur)
GEHAKTBALLETJES
Prijs per stuk € 1,75 incl. 9% BTW (Minimaal 20 stuks)
Huisgemaakte Italiaanse gehaktballetjes in (naar wens) saté of zoetzure saus
SUPER SATÉ
Prijs per stuk € 4,35 incl. 9% BTW (Minimaal 20 stuks)
Heerlijke malse kipsaté in satésaus van gemarineerde kipdijfilet (100 gram!) geserveerd met
stokbrood en gebakken uitjes.
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BUFFETTEN

LUXE KOUD BUFFET
Huisgemaakte salades
Huisgemaakte kipsalade met aardappel, ui, room en geheime ingrediënten
Huisgemaakte zalmsalade met stukjes zalm, mayonaise, ui en geheime ingrediënten
Huisgemaakte kalfsvleessalade met kalfsvlees, aardappel, ui en geheime ingrediënten
Bovenstaande salades worden gegarneerd met verschillende luxe vlees- en vissoorten
Amuseglaasjes
Rivierkreeft gemarineerd in pesto
Spiesje met tomaat, olijf, mozzarella en basilicum
Lolly van geitenkaas en pistache nootjes
Gedroogde parmaham, Parmezaanse kaas en rucola
Bijgerechten
Kaasplank met diverse Franse en Hollandse kaassoorten, crackers en roggebrood
Assortiment Mediterraanse vleessoorten als coppa di parma, chorizo en parmaham
Garnituren
Diverse soorten vers gebakken brood
Roomboter en kruidenboter
Remouladesaus
Cocktailsaus
Tapenades
Prijs per persoon € 24,50 incl. 9% BTW
(Geserveerd vanaf 15 personen, bij minder personen, maar minimaal 10,
is de samenstelling van de warme gerechten in overleg.)
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KOUD-WARM BUFFET
Salades
Groene salade met roergebakken zalm, rode ui en een frisse dressing
Rucola salade met carpaccio van ossenhaas, pijnboompitten en geschaafde Parmezaan
Warme gerechten
Italiaanse gehaktballetjes in satésaus
Gebraden kalfsvlees met een gevulde paprikasaus
Zachte kipfilet met een piripirisaus
Visstoofpotje van de lekkerste vis in roomsaus
Bijgerechten
Plakjes in room gegaarde aardappelen gegratineerd met oude boerenkaas
Gebakken aardappelen in schil met zeezout en rozemarijn
Verse seizoensgebonden groenten
Rijstgarnituur
Garnituren
Diverse soorten vers gebakken brood
Roomboter en kruidenboter
Remouladesaus
Cocktailsaus
Prijs per persoon € 28,95 incl. 9% BTW
(Geserveerd vanaf 20 personen, bij minder personen, maar minimaal 10,
is de samenstelling van de warme gerechten in overleg)
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LUXE KOUD-WARM BUFFET
Huisgemaakte salades
Huisgemaakte kipsalade met aardappel, ui, room en geheime ingrediënten
Groene salade met roergebakken zalm, rode ui en een frisse dressing
Rucola salade met carpaccio van ossenhaas, pijnboompitten en Parmezaan
Salade Niçoise aardappelen, tomaat, ei, olijven en tonijn
Amuseglaasjes
Rivierkreeft gemarineerd in pesto
Spiesje met tomaat, olijf, mozzarella en basilicum
Lolly van geitenkaas en pistachenootjes
Warme gerechten
Zalmfilet op een bedje van pasta waarbij Hollandaise saus met verse dille
In honing en tijm gemarineerde beenham met mosterdsaus
Kipfilet in sesamsaus en zoete vruchten
Gebraden kalfsrib Eye in een saus van bospaddenstoelen
Bijgerechten
Plakjes in room gegaarde aardappels gegratineerd met oude boerenkaas
Ratatouille van seizoensgebonden groenten
Rijstgarnituur
Garnituren
Diverse soorten vers gebakken brood
Roomboter en kruidenboter
Remouladesaus
Cocktailsaus
Tapenades
Prijs per persoon € 36,50 incl. 9% BTW
(Geserveerd vanaf 20 personen. Bij minder personen, maar minimaal 10,
is de samenstelling van de warme gerechten in overleg.)
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STAMPPOT BUFFET
Stamppotten
Stamppot rauw andijvie met uitgebakken spekjes
Stamppot boerenkool
Stamppot zuurkool
Stamppot met wortel en ui
Stamppot met zoete appeltjes
Vleesgarnituren
Getrancheerde varkens carré
Verse rookworst
Saucijzen in een lekkere kalfsjus
Lekkere gekruide speklapjes
Hachee van rundvlees met laurier
Garnituren
Zilveruitjes en augurken
Amsterdamse uitjes
Mosterd en piccalilly
Prijs per persoon € 24,50 incl. 9% BTW
(Geserveerd vanaf 20 personen. Bij minder personen, maar minimaal 10,
is de samenstelling van de warme gerechten in overleg.)
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AMERIKAANS BUFFET
Huisgemaakte salades
Mexicaanse bonensalade met maïs en kidneybonen
Knapperige Romaine sla met croutons, Parmezaanse kaas, ei en ansjovis
Texaanse aardappelsalade met spekjes en ei
Caribische pastasalade met zee garnituren
Warme gerechten
Virginia ham gemarineerd in honing en mosterd
Gegrilde zalm uit Alaska in kruidenboter
Pittig gekruide “chickenwings”met sweet-chilisaus
Spare ribs in smokey-barbecuesaus
Argentijnse rundvlees chimichurri
Gebakken tijgergarnalen in limoen-koriandersaus
Bijgerechten
Wilde rijst
Gebakken aardappelen in schil met zeezout en kruidenboter
Bonenschotel met tacoschelpen
Amerikaanse roerbakgroenten
Garnituren
Diverse soorten vers gebakken brood
Roomboter en kruidenboter
Tortillachips met salsa en guacamole
Knoflooksaus
Barbecue saus
Prijs per persoon € 35,50 incl. 9% BTW
(Geserveerd vanaf 20 personen. Bij minder personen, maar minimaal 10,
is de samenstelling van de warme gerechten in overleg.)
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MEDITERRAANS BUFFET
Frisse salades
Griekse boerensalade met zongedroogde tomaten, komkommer, feta, rode ui en olijven
In knoflook-olie gebakken champignons op rucola
Huisgemaakte pastasalade van penne met paprika, ui, room en tonijn
Warme gerechten
Grieks gerecht van gyros, paprika, courgette en knoflook
Iberisch varken met Spaanse pepersaus
Portugese kipfilet in piripirisaus
Moussaka gemaakt van gehakt, aardappel en aubergine gegratineerd met oude kaas
In olijfolie gebakken zalmfilet met citroenpepertjes
Bijgerechten
Spaanse rijst
Quiche van spinazie met mozzarella
Tortilla van aardappel en groenten
Gewokte Mediterraanse groenten als aubergine, courgette en paprika
Garnituren
Assortiment van het heerlijkste gedroogde vlees uit Italië en Spanje
geserveerd met meloen en port
Gevulde broden met onder andere artisjok, mozzarella, zongedroogde tomaten
en ansjovis geserveerd met tapenades en aïoli
Prijs per persoon € 35,50 incl. 9% BTW
(Geserveerd vanaf 20 personen. Bij minder personen, maar minimaal 10,
is de samenstelling van de warme gerechten in overleg)
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HET VERRE OOSTEN BUFFET
Het verre oosten buffet bestaat uit een combinatie van
Indonesische, Chinese, Kantonese en Thaise gerechten
Xiang La Kai
Thaise kip met tauyèh, erg pittig gerecht
Hong Shao Yu
Visfilet op Thaise wijze in een pikante saus
Cha sieuw
Traditioneel Chinees geroosterd varkensvlees
Tjao Tja Zhei
Chinese groentenmix
Tsé Mah Kai
Gefileerde kipfilet in een sesamsaus
Babi Pangang (spek)
Extra krokant geroosterd spek
Kipfilet in een Indonesische satésaus
Garnituren
Kroepoek, atjar Tjampoer, sambal en seroendeng
witte rijst, nasi en bami
Prijs per persoon € 32,00 incl. 9% BTW
(Geserveerd vanaf 20 personen. Bij minder personen, maar minimaal 10,
is de samenstelling van de warme gerechten in overleg)
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BARBECUE
Onze barbecues worden standaard geleverd met een gasbarbecue (incl. gas)
Vleescomponenten
Gemarineerde varkensfilet
Gemarineerde speklap
Pepersteak
Spare rib
Shaslik spies
Braadworst
Hamburger
Gemarineerde kipfilet
Huisgemaakte salades
Huisgemaakte kipsalade met aardappel, ui, room en geheime ingrediënten
Romige Drentse aardappelsalade met spekjes
Frisse pastasalade met paprika, ui, olijven en pesto
Groene salade met komkommer en tomaat
Koude sauzen
Knoflooksaus
Barbecue saus
Cocktailsaus
Warme sauzen
Satésaus
Pepersaus
Stroganoffsaus
Bij de barbecue serveren wij diverse soorten vers gebakken brood
begeleid met roomboter en kruidenboter
Prijs per persoon € 21,75 incl. 9% BTW ( vanaf 10 personen)
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LUXE BARBECUE
Onze barbecues worden standaard geleverd met een
gasbarbecue (incl. gas)
Vleescomponenten
Uitgaande van 400 gram vlees/vis p.p. serveren wij;
Saté van varkenshaas
Gemarineerde kipfilet
Kalfsentrecôte
Shaslik spies
Weide burger
Viscomponenten
Gemarineerde zalmfilet met dille
Witvis met verse kruiden
Garnituren
Huisgemaakte kipsalade met aardappel, ui, room en geheime ingrediënten
Romige Drentse aardappelsalade met spekjes
Frisse pastasalade met paprika, ui, olijven en pesto
Waldorff salade met appel, mandarijn, bleekselderij, kipfilet en crème fraîche
Verse fruitsalade van het seizoen
Gepofte aardappel met crème fraîche en bieslook
Sauzen
Knoflooksaus, barbecue saus en cocktailsaus
Warme sauzen
Hollandaisesaus, stroganoffsaus en satésaus
Bij de barbecue serveren wij diverse soorten vers gebakken brood
begeleid met roomboter en kruidenboter
Prijs per persoon € 30,00 incl. 9% BTW (minimaal 10 personen)
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DESSERT
DESSERT
Prijs per persoon € 6,00 incl. 9% BTW (minimaal 10 personen)
Bombe van heerlijk Italiaans roomijs
Slagroomsoesjes overgoten met chocolade
Vers geslagen room

GRAND DESSERT
Prijs per persoon € 10,75 incl. 9% BTW (minimaal 10 personen)
Diverse mousses, crèmes en bavaroises luxe opgemaakt in glaasjes
Bombe van heerlijk Italiaans room- en sorbetijs
Slagroomsoesjes overgoten met chocolade
Vers geslagen room

CHOCOLADE FONTEIN
Prijs per persoon € 8,25 incl. 9% BTW (minimaal 25 personen)
Warme, originele Belgische chocolade waar onder andere de volgende lekkernijen bij
geserveerd worden
Marshmallows
Lange vingers
Biscuits
Bitterkoekjes
Verse aardbeien
Ananas
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PERSONEEL
Ons gastvrije team van professionals staat voor u klaar!
Personeel (per uur)
Serveerster / gastvrouw
Kelner / gastheer
Kok
Catering manager
Logistiek medewerker

excl. btw
€ 29,95
€ 29,95
€ 37,50
€ 37,50
€ 32,50
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