
  

Winterkost 

Bij DeMaes Cateringservice 

heeft u de keuze uit  divers 

heerlijke winterkost 

arrangementen, de lekkerste 

stamppotten en ovenschotels 

zo bij u aan de deur. 

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 een, 

serviesgoed, dranken en 

bediend 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 onze 

mogelijkheden van onze heerlijke winterkost 

gerechten. Stamppotten, ovenschotels en stevige 

soepen. Van klein tot groot, thuis of op kantoor. 

Wij komen het graag voor u verzorgen. 

Heeft u een specifieke wens of is er iemand met 

een speciaal dieet? 

Neemt u dan contact met ons op. Wij bespreken 

graag de mogelijkheden met u 

 

 
 

 

 

Beleef de smaak van goede catering... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stamppottenbuffet 
vegetarisch bereid 

 

Soepen  
Bruine bonensoep met spek en worst  

Erwtensoep met spek en worst  

Groentesoep met grove groente en rundvlees  

Goulashsoep  

Minestronesoep  
 

Bovenstaande soepen worden geserveerd met bijpassend 

garnituur. 

 

Bijlage afhankelijk soep 

Roggebrood met spek  

Vloerbrood met kruidenboter en pesto 

Stamppotten  

Boerenkool 

Zuurkool 

Hutspot  

Smakelijke alternatieven 

Zuurkool met ananas  

Knolselderij met kerrie 

Vlees Garnituur 

Balletjes gehakt  met 

jus 4 p.p. 

Piccalilly 

Mosterd 

Speklap Braadjus 

Rookworst  Amsterdamse uitjes 

Balgehakt met jus Uitgebakken spekjes 

Sukade uit de eigen jus Katenspek 

 
 

 
 
 
 
Prijzen excl. btw p.p. 
Vanaf 10 personen 

 

Stampotten  

1 stamppot                                    € 17,50 

met 2 vleessoorten. 

2 stamppotten                               € 19,50 

met 3 vleessoorten  

3 stamppotten                              € 21,50 

met 3 vleessoorten 

Soepen 

Per kop                                          € 4,46 

2 Soepen                                       € 8,50 

Soepen maaltijdenbuffet               € 13,50 

Ovenschotels 

Incl. bijpassende bijlage       € 16,00 

Optioneel tegen meerprijs 

Kalfsukade (200gram)                                   € 6,00 

Schweinehaxe (350gram)                              € 7,50 

Casselerrib                                         € 5,00 

Speenvarken ham 

per 10 personen 

€ 70,00 

Gevulde baby kalkoen per stuk      

vanaf 20 personen 

€ 95,00 

Ovenschotels 

 

Aardappel groente taart  

met rundergehakt, met room en kaas 

 

Zuurkoolschotel  

met aardappelen, rundergehakt, ananas en kaas 

 

Groene koolschotel  

met aardappelpuree en gehakt  

 

Savooiekoolschotel  

met gehakt, kerrie en aardappelen 

 

Wildragoutschotel  

met aardappelpuree en rode kool 

 

Bijlagen 

DeMaes rauwkostsalade 

 

 

  

Tijdens de winter mag het een grammetje 

meer zijn, zorg voor een goede bodem 

zodat je vrolijk de donkere dagen doorkomt 

 


