Amerikaans
Prijs incl. btw.

Themabuffetten
Bij DeMaes
Cateringservice heeft u
de keuze uit heerlijke
diverse themabuffetten
De buffetten 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

€ 49,50

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

Prijs incl. btw.Hotdishes
Hamburger Mac
Broodje hamburger met
gebakken uien, mayonaise
en ketchup
Pork chop gravy
Sparerib in jus

Franks and Sauerkraut
Hotdog broodje, zuurkool,
mosterd en ketchup

Beleef de smaak van goede catering...

Fritos Chicken Chili
Kip wings in chilisaus

Meat loaf - Gehaktbrood
Saladebar
Three-bean-salad
Coleslaw
Salade van witte en bruine
Witte kool, ananas en
kidney bonen
mayonnaise
Potato-salad
Aardappelsalade

Marinated cucumber

Carrot-raisin-salad
Wortel- en rozijnensalade

Macaronisalad
Koude macaronisalade

Foto 1

Komkommer in zoetzuur

Waldorfsalad
Knolselderijsalade, appel, walnoten en crème fraiche
Hapjes
Minibagels
Minisandwich
Rosbief, zalm en kaas
Geserveerd met ei, tonijn
Pizzaslices
Doppinda’s
Kipnuggets
Popcorn
Tortilla chips
(Bleek)selderij in diverse dips: texmex, salsa, garlic, chili dip
Sweets
Donuts
Marshmallows

Choco cake
Ice cream
Muffins

F

Italiaans
Prijs incl. btw. p.p

Foto 3

€ 39,50

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

Koud
Pastasalade op basis van groente
Italiaanse salade met reepjes gebraden achterham
“Caprese” tomaten met mozzarella en basilicum met
Aceto Balsamico

Indonesisch
Prijs incl. btw. p.p.

€42,50

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

Warm
Kip in kerriesaus en bamboescheuten.
Gehaktballetjes in ketjapsaus.

Gamba’s in knoflookolie.
Gerookte makreel.

Bami.
Nasi.
Witte rijst.
Reepjes varkensvlees in zoetzure saus.
Stoofschotel van rundvlees met rendang-saus.

Coppa stagionata (gepekelde varkensschouder)
Salame Milano

Banaan.

Meloenparten.
Kroepoek en gefrituurde uitjes.

Koud
Salade van kidneybeans, paprika,
champignons en uien.
Tonijnsalade.
Makreelsalade.
Salsa en
Zure room.

Lasagne melanzane

Fruitpresentatie.

Gehaktballetjes in tomatensaus.

Broodpresentatie

Penne met ham, champignons en roomsaus.

Warm
Mexicaanse minidrumsticks.

Bijlagen
Rustiek brood.
Tapenade en pesto.
Italiaanse kruiden en zeezout.

Sambal en ketjap.
Komkommersalade.

€ 45,00

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

Lasagne op basis van ui, tomaten en rundergehakt.

Olijven gemarineerd.
Bijlagen

Prijs incl. btw. p.p.

Tortillachips.
Warm

Champignons met gemberwortel en taugé.
Stukjes kip in kokossatésaus.

Zuid-Amerikaans

Salade met boontjes, wortels en maïs

Parmaham met meloen

Sambal Goreng boontjes.

Voor grote en kleine gezelschappen is het
ideaal om een buffet een leuk thema te
geven, Italiaans is altijd erg populair!

Estafado de Pescado (ovenschotel van vis).
Pittig gekruide gehaktballetjes.
Chili con carne.
Burrito’s (gevulde flensjes met pittig gekruid
gehakt).
Stoofschotel van kip, groente en pittige saus.

Dessert optioneel €5,00 p.p. supplement
Tiramisu
Fruitsalade

ovenaardappeltjes met kruiden.
Rijst.

