CATERING
PRIJSLIJST
BESTELLEN!
GRAAG EEN WEEK VAN TEVOREN

VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN OFFERTE AAN
kaasboerderijvanleeuwen.nl • ‘s Gravenweg 3 • t. 015 - 310 97 49

BBQ
3 stokjes saté
1 sjasliek / globo-stick / hawaï-stick
1 kiphamburger / kipworstje
1 drumstick / speklapje / pootvlees

Totaal €5,50 per persoon

Komkommer / tomaat / paprika gesneden
Diversen sausjes en satésaus

Totaal €1.25 per persoon

Kartonnen borden / houten bestek / servetten
Stokbrood en huisgemaakte kruidenboter

Totaal €2,00 per persoon

Alles in één €8.75 per persoon
Bij een afname van meer dan 25 personen krijgt u de BBQ er gratis bij.
Voor het gas moet wel betaald worden. (ongeveer €0,50 p.p.)

SALADES VOOR BIJ BBQ (15 a 20 personen)
Huzarensalade ham / corned beef
Zalmsalade
Rijstsalade
Rundvleessalade
Aardappelsalade (vegetarisch)
Pastasalade (vegetarisch)
Eiersalade
Waldorfsalade
Verse fruitsalade (dagprijs)
Gevulde gemengde slasalade

€45,00
€55,00
€40,00
€45,00
€40,00
€40,00
€40,00
€40,00
€35,00
€25,00

Er zijn verschillende dieetwensen mogelijk

HAPJES
Kaas / worst / wrap hapjes (per stuk)
Luxe hapjes (per stuk)

€0,50
€0,90

Deze prijzen zijn exclusief 9% BTW • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

SALADES VOOR BIJ KOUD BUFFET (p.p. 300 gram)
Huzarensalade ham / corned beef
Zalmsalade
Rijstsalade
Rundvleessalade
Aardappelsalade (vegetarisch)
Pastasalade (vegetarisch)
Eiersalade
Waldorfsalade

€4,50
€5,50
€4,00
€4,50
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

SCHALEN
Vleeswaren
Zalm / paling / garnalen
Haring met uitjes (per stuk)
Verse fruitsalade (vanaf 15 personen)
Gevulde gemengde slasalade (vanaf 15 personen)

Dagprijs
Dagprijs
€1,95
€35,00
€25,00

SNACKS WARM TE LEVEREN
Portie kipsaté met satésaus (3 stuks)
Gehaktballetjes (per kg 30 stuks)
Borrelkipkluifjes (per kg 20 stuks)
Beenham gesneden (per kg)
Bami (per kg)
Nasi (per kg)
Diverse soorten soep warm aangeleverd per persoon

€3,00
€17,50
€12,50
€17,50
€20,00
€20,00
€2,25

EXTRA’S
Stokbrood wit / bruin / (on-/ gesneden)
Huisgemaakte kruidenboter (per kuipje)
Kaasplankje

ei

gluten

melk

€2,55
€3,50
Vanaf €15,00

mosterd

noten

selderij

soja

Deze prijzen zijn exclusief 9% BTW • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

BELEGDE BROODJES
Broodjes (zachte) belegd met:
Kaas (jong belegen / oud / komijn)
Boerenham
Kipfilet
Cervelaat
Fricandeau
Of iets anders d.m.v. overleg
Kosten €1,95

Harde broodjes €2,25

Broodjes (zachte) belegd met:
Sla - kaas - tomaat - komkommer - ei
Sla - boerenachterham - tomaat - komkommer - ei
Sla - runderrookvlees - ei
Sla - kipfilet - komkommer
Sla - rosbief
Kosten €2,95

Harde broodjes €3,50

Krentenbollen / eierkoeken:
Naturel of besmeerd met roomboter
Kosten €0,95
Sandwiches met:
Sla - kaas - ham - tomaat - komkommer - eiersalade
Sla - paling - tomaat - komkommer - eiersalade
Sla - zalm - tomaat - komkommer - eiersalade
Kosten (per 2) €2,50
Diverse soorten soep warm aangeleverd per persoon

€2,25

OPENINGSTIJDEN
KAASBOERDERIJ VAN LEEUWEN
kaasboerderijvanleeuwen.nl • ‘s Gravenweg 3 • 2631 PM Nootdorp • t. 015 - 310 97 49

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12.00 uur - 18.00 uur
09.00 uur - 18.00 uur
09.00 uur - 16.00 uur

Deze prijzen zijn exclusief 9% BTW • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

