Italiaans
Bij DeMaes Cateringservice
Hebben wij heerlijke diverse
Italiaanse arrangementen
ontwikkeld.
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 een
serviesgoed, dranken en
bediend personeel.
Informeer naar de
mogelijkheden voor een
passend advies en offerte.

Bezorging

Op de tweede pagina vindt u heerlijke Italiaanse
arrangementen die wij voor u hebben ontwikkeld.

Beleef de smaak van goede catering...

Zo kunt u genieten van een heerlijk buffet met
diverse Italiaanse klassiekers, daarnaast hebben wij
voor het middaguur een verse Italiaanse lunch
bedacht. Met o.a. knapperig afgebakken broodje
caprese en handgesneden carpaccio met truffel.

Foto 1

Wilt u echt iets bijzonders? Dan is het
snoeperijmenu bij uitstek iets voor u. 11 lekkere
kleine gerechten met grote variëteit om de hele
avond van te genieten.
Met deze arrangementen zorgt u ervoor da u het
echte Italiaanse gevoel in huis haalt.

Dessert
Optioneel vullen wij het gekozen Italiaanse
arrangement aan met een heerlijk dessert, verkrijgbaar
vanaf € 5,00 p.p.:
Zijdevlinderhoek 9
3905 KC Veenendaal
T : 0318-555 876
E : info@demaescateringservice.nl

-

Tiramisu

-

Chocolademousse

-

Vers fruitsalade

Foto 2

Italiaans Specialiteiten
Snoeperij

Italiaans Buffet

Prijs incl. btw. p.p.

Vanaf 10 personen, bij minder passen we het assortiment in
overleg aan.

€ 47,50

Dit wordt geleverd als 11-gangen Snoeperij Menu.
Incl. alle benodigde serveermaterialen.

Prijs incl. btw. p.p

€ 39,50

De Italiaanse eetcultuur is anders als die
van ons. Ontbijt is geen gangbaar
eetmoment, de lunch is vaak het eerste
eetmoment van de dag.

Koud
Koud

Pastasalade op basis van groenten.

Carpaccio.

Italiaanse salade met reepjes gebraden achterham.

Italiaanse lunch

Gerookte kipcocktail.

“Caprese” tomaten met mozzarella en basilicum met

Prijs incl. btw. p.p

Gerookte zalm.

Aceto Balsamico.

Porco Tonnato.

Gamba’s in knoflookolie.

Te bestellen vanaf 4 personen.

-

Gerookte makreel.
Warm
Tomatenbouillon.
Gamba’s uit de oven.

Parmaham met meloen.
Coppa stagionata (gepekelde varkensschouder).
Salame Milano.

Pasta met kip en pesto uit de oven.
Paddenstoelen uit de oven.
Dessert
Kaasselectie met olijven en noten.
Fruitsalade.

Warm
Lasagne op basis van ui, tomaten en rundergehakt.
Lasagne melanzane.
Gehaktballetjes in tomatensaus.
Penne met kip, champignons en roomsaus.

Tiramisu.

Bijlagen
Bijlagen

Rustiek brood.
Pesto.
Kruidenboter.

€ 24,50

Rustiek brood.
Olijven gemarineerd.
Tapenade en pesto.
Italiaanse kruiden en zeezout.

-

“Caprese” (tomaat, mozzarella,
basilicum en aceto balsamico)
Carpaccio met truffelmayonaise
Vegetarische wrap
Groene salade met olijven
Parmaham met meloen
Rustiek Italiaans brood met pesto

