
 

Lunches 

Bij DeMaes 

Cateringservice heeft u 

de keuze uit heerlijke 

diverse lunch 

mogelijkheden. 

De lunches 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 

  

Belegde broodjes assortiment* 

Prijs excl. btw. per stuk                       € 3,50 

 

Luxe belegde broodjes 

assortiment* 
Prijs excl. btw. per stuk                       € 5,10 

* Keuze van brood- en belegsoorten wordt door ons bepaald. 

Broodsoort Belegsoort 

Witte bollen  

Bruine bollen  

Witte pistolets 

Bruine pistolets 

 

 

Oude / jonge kaas 

Gebraden achterham 

Snijworst 

Fricandeau 

Rosbief 

Kiprollade 

Eiersalade 

Salade van de dag 

 

Broodsoort Belegsoort 

Witte pistolets 

Bruine pistolets 

Ciabatta  

Maistriangel   

Piramide Waldkorn 

Meergranen Carré 

 

Oude kaas 

Roombrie  

Kruidenroomkaas 

Ossenworst met piccalilly 

Rosbief 

Parmaham 

Kipkerrie salade 

Tonijnsalade 

Filet Americain 

Gezond 

Tomaat, mozzarella en pesto  

 
 

 

 

 

Beleef de smaak van goede catering... 
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Luncharrangementen          
Prijzen excl. btw. p.p. 

 
 
 
 
 
 
 

Salades 

Wij bieden diverse mogelijkheden aan 

voor goed gevulde salades, 

koolhydraatarm en toch een goede en 

gezonde bodem om de dag voort te 

zetten. Zo kunt u o.a. kiezen uit: 

 

Maaltijdsalade Smokey Chicken 

Maaltijdsalade Old Dutch 

Maaltijdsalade Big Salmon 

Maaltijdsalade Quinoa 

Maaltijdsalade Gegrilde groenten 

Te verkrijgen als lunch of diner portie 

 

 

 

 

 

  

Soepen 

U heeft keuze uit talrijke heerlijke vers bereide 

soepen.  

Vraag naar de mogelijkheden of naar onze 

brochure speciaal voor soepen en soepbuffetten 

 

 

Slices Lunch                                                € 14,75  

6 slices stokbrood rijkelijk belegd met roombrie, 

oude kaas, gerookte zalm, kruidenroomkaas,  

rosbief en Serranoham. 

 

Vitamine Brood Lunch                                 € 18,50  

3 belegde broodjes met vers fruitsalade 

 

DeMaes Vitamine Lunch                    € 21,50  

Rustico met tomaat, mozzarella en pesto, wrap met 

frisse groente, desem wit rosbief, fruitsalade en 

DeMaes rauwkostsalade 

 

DeMaes Luxe Lunch                                € 27,95  

2 Luxe belegde broodjes, wrap met frisse groenten, 

verse smoothie, appelcider 0.0 of 6.5 , fruitsalade, 

DeMaes rauwkostsalade en zoete lekkernijen 

 

 

 

 

 

Brood van de buren 

Per pide, 12 stuks per pide genoeg voor 3 à 4 

personen.  

Prijs excl. btw. per stuk            € 24,50 

      

 

Keuze uit 

Oude kaas 

Geitenkaas 

Gebraden Achterham 

Kiprollade 

Tonijnsalade 

Eiersalade 

Gezond 

Kruidenroomkaas 

Caprese 

 

Uw (zakelijke) relatie verrassen? 

Bestel een thuiswerklunch en wij komen 

de lunch voor 12:00 brengen door heel 

Nederland! Vraag naar de brochure. 


