Online bestellen via: www.bartelscatering.nl

Bestellijst Bedrijfscatering
Einthovenstraat 7
1821 BV Alkmaar – Oudorp
Tel: 072-512 2996
E-mail: info@bartelscatering.nl
Lunch
Vergaderbroodjes
Gesorteerde kleine broodjes
(minimum bestelaantal 20 stuks)

Bedrijfsnaam:
Afd / t.a.v.:
Bezorgadres:
Telefoon:
Aantal
______ x €

Lunchpakket
______ x €
Een zacht broodje met jonge kaas en komkommer
Een baguette kipfilet en rucola-mayonaise
Krentenbol
Appel
25cl verse jus d’orange

2,70 p.s.

9,75 p.p.

Lunchpakket deluxe
______ x € 14,75 p.p.
Een zacht broodje met beenham en mosterdmayonaise
Baguette roombrie en walnoten
Boerenbol zalmsalade
Schaaltje vers fruit
Gevulde koek
50cl melk of karnemelk
Melk: _________ x
25cl verse jus d´orange
Karnemelk: _________ x
Lunchpakket exclusief
______ x € 21,75 p.p.
Focaccia kipfilet met rucolamayonaise, spek en ijsbergsla
Ciabatta met gerookte zalm en kappertjes
Baguette eiersalade
Schaaltje huzaren- of Waldorfsalade
Huzaren: _________ x
Schaaltje vers fruit
Waldorf: _________ x
Gevulde koek
50cl melk of karnemelk
Melk: _________ x
25cl verse jus d´orange
Karnemelk: _________ x

Prijzen zijn inclusief BTW

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Luxe hapjes
Aantal
Schaal met 30 gesorteerde hapjes
_____ x €
Canapé met een paté druppel en rosbief
Soesje met zalmsalade en gerookte zalm
Soesje krabsalade en rivierkreeft
Huisgemaakte quiche
Pittenbakje met geitenkaas, honing en nootjes
Pittenbakje met eiersalade en blauwschimmelkaas

Datum:
Afhaaltijd:
Bezorgtijd:
Betaalwijze:

37,50 p.s.

Schaal met 45 gesorteerde hapjes
_____ x €
Bovengenoemde schaal uitgebreid met:
Canapé met een paté druppel en kipfilet
Soesje met carpaccio, truffelpasta en een kaaskrokantje
Canapé met gevogelte rouleau

56,25 p.s.

Schaal met 50 kaasblokjes
Assortiment van soorten worst (50 st)
Spiesje met mozzarella, tomaat, basilicum
Warm mini-saucijzenbroodje
Ambachtelijke bitterballen
Kleine metalen serveerschaal
Grote metalen serveerschaal

15,00
20,00
1,75
1,45
0,85
4,00
8,00

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

x€
x€
x€
x€
x€
x€
x€

Buffetten
Aantal
Hollands Buffet I
_____ x €
Tonijnsalade met rijke garnering
Huzarensalade met rijke garnering
Meloen met Ardennerham en portdressing
Stokbrood met huisgemaakt kruidenboter
Boeuf Bourguignon: rundvlees gestoofd in rode wijn
Rijst met lente ui
Kipsaté met satésaus en kroepoek
Gehaktballetjes in pittige saus

p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
borg
borg

19,75 p.p.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
○ Contant
○ Op rekening

Buffetten (vervolg)
Aantal
Hollands Buffet II
______ x €
Waldorfsalade met rijke garnering (vegetarisch)
Meloen met Ardennerham en portdressing
Hollandse garnalen met cocktailsaus
Vers gerookte zalm
Zoute haring met uitjes

24,75 p.p.

Boeuf Bourguignon: rundvlees gestoofd in rode wijn
Rijst met lente ui
Kipsaté met satésaus en kroepoek
Klassieke Beenham met mosterdsaus
Italiaans Buffet
______ x € 19,75 p.p.
Vitello Tonato: kalfsfricandeau met tonijnmayonaise en kappertjes
Salade van tomaat, mozzarella en basilicumpesto
Pastasalade met rode ui, balsamico, pesto en nootjes
Lasagne Bolognese
Tortellini met spinazie champignon-roomsaus
Italiaanse kip gestoofd in witte wijn
Tiramisu of vers fruit met mascarpone

______ x €

2,90 p.p.

Chef-kok / Bediening op locatie
Huur statafel

______ x €
______ x €

36,30 p.u.
10,00 p.d.

Deze bestellijst is slechts een indicatie van wat wij voor u kunnen
verzorgen. Wij denken graag met u mee om aan uw wensen te
voldoen! Neemt u daarvoor gerust contact op met Remco via
072-512 2996 of info@bartelscatering.nl.

Onze producten bevatten mogelijk allergenen, ga naar www.bartelscatering.nl voor meer informatie of vraag het ons!
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