Geachte gast,
Wij bieden u diverse mogelijkheden voor uw ontbijt
of lunch. Onderstaand een greep uit de
mogelijkheden. Heeft u iets anders in gedachten of
is er iemand aanwezig met een speciaal dieet of
een allergie? Neem gerust contact op.
Wij maken dan samen met u een passende
invulling aan uw bijeenkomst.
Ontbijtbuffet € 14,33 p.p.
(v.a. 10 personen, minder personen overleg)
2 broodjes per persoon
- 2 luxe broodsoorten – wisselend assortiment –
- Croissant
- Krentenbol
Roomboter/dieetboter
2 soorten kaas en 2 soorten luxe vleeswaren
Zoet beleg (Jam, honing, hagelslag)
Gekookt ei
Jus d’orange
Beker melk
Fruit
Mono Yoghurt
Lunchbuffet € 15,75 p.p.
3 soorten brood – wisselend assortiment –
2 soorten kaas
- jong belegen + 2e in overleg
3 soorten vleeswaren
- gebraden achterham + 2 diverse soorten
Zoet beleg (mono)
Roomboter en dieetboter (mono)
Zout, peper, mosterd in zakje
Melk / karnemelk ¼ p.p.
Fruitmand

Belegde broodjes assortiment € 3,10 per stuk:
Witte pistolets, bruine pistolets, zachte witte bol,
zachte bruine bol
Belegd met:
Oude kaas
Jonge kaas
Gebraden achterham
Snijworst
Fricandeau
Kipfilet
Rosbief
Luxe belegde broodjes € 4,65 per stuk:
witte pistolets, bruine pistolets, croissant, ciabatta,
maistriangel, piramides,
meergranen carré
Belegd met:
Italiaanse kruidenkaas
Oude kaas
Roombrie
Kruidenroomkaas
Rosbief
Parmaham
Kip kerrie salade
Zalmsalade
Tonijnsalade
Eiersalade
Filet American
Tomaat, mozzarella en pesto
Ossenworst met piccalilly
Gezond

Broodje meesterkroket € 3,45 per stuk:
inclusief mosterd
Broodje bal gehakt € 4,15 per stuk:
inclusief mosterd
Broodje frikandel € 3,10 per stuk
Broodje hamburger speciaal € 4,55 per stuk
inclusief gebakken ui, mayonaise en ketchup
Ook verzorgen wij o.a. onderstaande bij uw lunch;
Melk
Karnemelk
Sinaasappelsap
Smoothie
Fruitsalade
Hand fruit
Kopje soep
Het is mogelijk om bijvoorbeeld de broodjes los te
bestellen. Wij sturen u deze bestellijst graag toe.
Ook kunt u deze vinden op onze website bij het
tabblad bestellen
https://demaescateringservice.nl/bestellen/

Luncharrangement DeMaes luxe € 13,15 p.p.
6 Slices van bruin en wit stokbrood:
Belegd met:
- oude kaas met sla, tomaat en mosterd
- parmaham met sla en meloen
- brie met sla en komkommer
- gerookte zalm met kappertjes en uienringen
- filet americain met kappertjes
- rosbief met kappertjes

Open belegde bollen met fruitsalade € 14,70 p.p.
4 halve open belegde bollen met daarop:
- Zalmsalade met rode uiringen
- Serranoham met meloen
- Oude kaas met zongedroogde tomaat
- Rosbief met kappertje
Fruitsalade

DeMaes lunch 2.0 Gezond € 14,70 p.p.
- Pyramide jr. met zalm, kappertje en uitje
- Rustiek broodje met rosbief
- Mini weckpotje met fruit
- Mini weckpotje met smoothie
- Mini weckpotje met muesli
- Mini weckpotje met yoghurt

DeMaes Fris € 14,75 p.p.
Maaltijdsalade met keuze uit:
- Malse kipstukjes
- Gerookte zalm
- Tonijn
- Oude kaas
Met daarbij vers afgebakken brood.

DeMaes paletlunch € 14,25 p.p.
- 2 broodjes
- Rosbief met kappertje
- Filet americain met ui
- Zalm met kappertje en ui
- Kruidenroomkaas
- Kipkerrie salade
- Tapenade
- Serranoham met meloen

‘Brood van de buren’ € 22,15 per brood
3 personen per rood
Pide smaakvol belegd met bijvoorbeeld:
- Oude kaas
- Groene pesto kaas
- Gebraden achterham
- Kipfilet

