Brunch
Prijs incl. btw.

Ontbijt, Brunch &
High Tea
Bij DeMaes Cateringservice
heeft u de keuze uit een
heerlijk Ontbijt, Brunch of
High Tea
Deze 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.

€ 27,50

Te bestellen vanaf 2 personen.

Krentenbrood
Roombotercroissant
Koffiebroodje
Chocoladebroodje
Jam
Boter en dieetboter

Beleef de smaak van goede catering...

Luxe kleine broodjes (rustico broodjes)
3 soorten kaas
3 soorten vleeswaren
Rundvleessalade
Rauwkostsalade
Eiermuffin

Foto 1

Ambachtelijk Jus d’orange
Fruitsalade

Luxe brunch
Prijs incl. btw.

Te bestellen vanaf 2 personen..

€ 32,50

Luxe brunch is gelijk aan de brunch
met als onderstaande toevoeging:
Zijdevlinderhoek 9
3905 KC Veenendaal
T : 0318-555 876
E : info@demaescateringservice.nl

Filet Americain
Bacon
Sausages: gebakken kalfsworstjes met tomaatjes
Gerookte zalm
Gerookte forel
Quiche

Foto 2

Ontbijt
Start de dag goed met ons DeMaes ontbijt,
geleverd in een mooie RVS bokaal
Prijs incl. btw. p.p.

Voor de eerste persoon

€42,50

Voor elke persoon extra

€20,00

Te bestellen van ma t/m za.

High tea
Prijs incl. btw. p.p.

€ 27,50

Te bestellen vanaf 4 personen.

Breidt uw ontbijt uit met de volgende items:

Zondag ontbijt – eerste persoon

€57,50

Wenskaart

Voor elke persoon extra

€20,00

Appelcider “Krenkelaar”

het zondag ontbijt is gelijk aan het normale ontbijt met

De high tea wordt geserveerd met een theeselectie van

als extra een flesje prosecco (0,2ltr) en zakje bonbons.

5 soorten thee en ambachtelijk geperst vruchtensap

Voor de zondagen alleen telefonisch of per mail te

Hartig
Mini sandwich met gerookte zalm
Mini sandwich met komkommer en kruidenkaas
Mini sandwich met kipfilet
Bruchetta met parmaham

bestellen.

Ontbijt
Roomboter croissant*,
Koffiebroodje
Chocoladebroodje*
Rustico broodjes vers afgebakken

Selectie van hartige taarten

Eiermuffin*

Kaasvlinders met roomboter bereid

Diverse soorten kaas-en vleeswaren

Eiermuffin

Griekse Yoghurt

Wrap met frisse groente

Vers fruitsalade

Zoet
Luxe bonbons
Roombotercake
Scones met creme fraiche
Patisserie van het seizoen
Muffin
Marmelade

Verwen jezelf of een bekende en geef eens een
ontbijt, high tea of brunch cadeau. Leuk om te
geven, nog leuker om te krijgen!

6,5% 0,25 ltr
Appelcider “Krenkelaar”
0,0% 0,25 ltr

Boter* en peper en zout
Kinderen - € 9,00
* producten kinderontbijt
Aangevuld met vruchtenyoghurt

€ 7,50 per fles
€ 7,50 per fles

Prosecco 0,2 ltr

€ 7,50 per fles

Prosecco 0,7 ltr

€ 19,50 per fles

Champagne 0,7 ltr

€ 62,50 per fles

Gebakken spek,
kalfsworstjes en roerei

€ 8,50 p.p.

Gerookte zalm

€ 6,00 p.p.

Bonbons 200 gram

€ 12,50

Boeket bloemen v.a.

€ 20,00 per boeket

Koffie/Thee

€ 7,50 per kan

Het ontbijt verzorgen wij 7 dagen per week voor u!
Bezorging

Ambachtelijk geperst vruchtensap*
Zoet beleg zoals jam*, honing, hagelslag*

€ 2,50 per stuk

Veenendaal

gratis

Buiten Veenendaal vanaf

€ 10,00

Wij dekken zelfs de tafel voor u! Voor een
supplement van € 20,- verzorgen wij een mooi
gedekte tafel inclusief serviesgoed.
De afwas doen wij!

