
 

Omschrijving 

Bij DeMaes 

Cateringservice heeft u 

de keuze uit heerlijke 

diverse koude en 

warme buffetten. 

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 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 

 Hapjesbuffet 
Prijzen incl. btw. p.p.                       

Hapjeshoeveelheid                        € 21,00 

Maaltijdhoeveelheid                      € 29,50 

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

 

Themabuffetten 

Naast onze buffetten in deze brochure beschikken 

wij ook over een aantal heerlijke themabuffetten.  

Vraag naar onze brochure! 

Warm 

Balletjes gehakt in tomaten basilicumsaus  

Kip aperito krokant uit de oven 

Saté-stukjes in satésaus 

Koud 

Kaasplateau met 5 verschillende soorten 

geserveerd met noten en appelstroop 

Amuselepel met zalmtartaar 

Salade van het seizoen 

Worstenparade 

Eiermuffin 

Parmaham met meloen 

Bijlage 

Brood, mooie grootmoeders oerbroden met 

Kruidenboter 

               Optioneel (tegen meerprijs)         p.p. 

Gerookte zalm  € 5,00 

Gerookte forel € 3,50 

Zoute haringstukjes met uitjes en zuur € 3,50 

Groentespiesje € 2,00 

 
 

 

 

 

Beleef de smaak van goede catering... 
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Koud & warm buffet 2 
Prijs incl. btw. p.p.                           € 32,50 

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

 
 

 
Koud & warm buffet 3  
Prijs incl. btw. p.p                        € 42,50  

Vanaf 15 personen, bij minder passen we assortiment in overleg aan. 

Warm 

Warm gerookte beenham  (vers van het mes)   

Kip met stoofgroente en ketjapsaus 

Varkenshaaspuntjes in roomsaus 

Balletjes gehakt in satésaus 

DeMaes groenten 

Aardappelgratin met kaas gegratineerd 

Nasi Goreng 

Koud 

Gerookte zalm 

Makreelpresentatie 

Gerookte forel 

Kaasplank met 3 soorten kaas 

Trio van gedroogde hammen 

Rundvleessalade 

Zalmsalade van verse zalm 

Pastasalade van het seizoen 

Griekse salade 

DeMaes rauwkostsalade 

Bijlage 

Knapperig afgebakken brood 

Kruidenboter 

Knoflooksaus 

Warm 

Gerookte beenhamreepjes  

Kipsaté-schotel met stoofgroente 

Balletjes gehakt in zoetzure saus 

Nasi goreng 

Aardappelgratin gegratineerd met kaas 

DeMaes groenten 

Koud 

Gerookte zalm 

Makreelpresentatie 

Kaasplank met 3 soorten kaas 

Hausmacher met compote  

Ardennerham met meloen 

Fricandeau 

Rundvleessalade 

Zalmsalade van verse zalm 

DeMaes rauwkostsalade 

Bijlage 

Knapperig afgebakken brood 

Kruidenboter 

Knoflooksaus 
 

Koud & warm buffet 1 

Prijs incl. btw. p.p.                       € 24,50 
Vanaf 10 personen, bij minder passen we assortiment in overleg aan.   

 

 

 

Warm 

Aardappelgratin 

DeMaes groenten 

Kip met zoetzure saus 

Gerookte beenhamreepjes  

Balletjes gehakt in satésaus 

Koud 

Aardappelsalade 

DeMaes rauwkostsalade 

Rundvleessalade 

Kipfilet , fricandeau en rosbief 

Ardennerham met meloen 

Makreelpresentatie 

Bijlage 

Knapperig gebakken stokbrood, wit en bruin 

Kruidenboter 

Knoflooksaus 

 

Deze buffetten zijn ideaal voor kleine er grote 

gezelschappen! 

 


