
 

 

Gourmetten 

Bij DeMaes Cateringservice 

heeft u de keuze uit 

heerlijke diverse 

gourmetarrangementen 

De arrangementen kunnen 

geheel naar eigen smaak 

worden ingericht. Wij 

kunnen uw partij of 

bijeenkomst geheel 

ontzorgen. Van aankleding 

door middel van partytent 

en heaters tot en met  

serviesgoed, dranken en 

bedienend personeel. 

Informeer naar de 

mogelijkheden voor een 

passend advies en offerte. 

 

Zijdevlinderhoek 9  
 3905 KC Veenendaal 

T : 0318-555 876  
E : info@demaescateringservice.nl 

  

 

Bezorging 

 

Op de tweede pagina vindt u heerlijke 

gourmetarrangementen die wij voor u hebben 

ontwikkeld. 

U heeft keuze uit een vlees, vis of vegetarische opties 

om uw gourmet avond compleet te maken. 

Heeft een afwijkende eetgewoonte, neem gerust 

contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Het gourmetarrangement is te bestellen vanaf 2 

personen en bezorgen dit geheel kosteloos in 

Veenendaal. Bestelt u voor buiten Veenendaal?  

U kunt het natuurlijk bij ons afkomen halen, om  

te laten bezorgen rekenen wij wel kosten. Dit doen 

wij in overleg met u. 

Wij komende de volgende dag alles weer ophalen. 

Inclusief de vuile vaat.  

 

 

 
 

 

 

Beleef de smaak van goede catering... 

 

 

                

               Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 



 

 

 

 

 

 

Gourmet 

Prijs incl. btw. p.p.          € 29,50 

 

 
 
 
 
 
 

De gourmetschotels worden geleverd 

inclusief gourmetstel. 

Tevens serveren wij voor iedereen een 

heerlijk dessert, een luchtige mousse met 

vers fruitsalade.  

 

Kindergourmet 

Ook aan de kinderen hebben wij gedacht. 

U kunt bij ons ook een kindergourmet 

bestellen. Hierbij serveren wij halve porties 

van het standaard gourmet en kunt u kiezen 

tussen vlees, vis of vegetarisch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlees 

6 items per persoon 

Varkenshaas 

Biefstuk 

Kipfilet 

Slavinken 

 Kalfsworstjes 

Hamburgers 

Vegetarisch 

4 items per persoon 

Gemarineerd courgette en 

aubergine 

Vegetarische burger 

Groenteburger 

Vegetarische shaslick 

Vis 

3 items per persoon 

Gamba’s 

Zalmfilet 

Witvis van de dag 

 

 

De gourmetschotels worden geleverd 

met de volgende garnituren en bijlagen: 

Garnituur 

Paprika 

Rode ui 

Mini aardappelen 

Champignons 

Bijlagen 

DeMaes rauwkostsalade 

Salade van de dag 

Knapperig afgebakken stokbrood 

Cocktailsaus 

Knoflooksaus  

Kruidenboter  

 

 

Gourmetten is de ideale manier van tafelen 

zonder dat kok elke keer van tafel moet. 

Gezellig en voor ieder wat wils. 

 

 


