Online bestellen via: www.bartelscatering.nl

Bestellijst Catering voor thuis
Einthovenstraat 7
1821 BV Alkmaar – Oudorp
Tel: 072-512 2996
E-mail: info@bartelscatering.nl

Naam:
Bezorgadres:
E-mail adres:
Telefoon:

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

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

______ x €
______ x €
______ x €
______ x €
______ x €

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

Kleine metalen serveerschaal
Grote metalen serveerschaal

______ x €
______ x €

p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.

4,00 borg
8,00 borg

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.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Buffetten
Aantal
Hollands Buffet I
_____ x €
Tonijnsalade met rijke garnering
Huzarensalade met rijke garnering
Meloen met Ardennerham en portdressing
Stokbrood met huisgemaakt kruidenboter

19,75 p.p.

Boeuf Bourguignon: rundvlees gestoofd in rode wijn
Rijst met lente ui
Kipsaté met satésaus en kroepoek
Gehaktballetjes in pittige saus
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
Vers fruit met mascarpone

Prijzen zijn inclusief BTW (juli 2016)

Datum:
Afhaaltijd:
Bezorgtijd:
Betaalwijze:

_____ x €
_____ x €

2,90
2,90

___________________________________
___________________________________
___________________________________
○ Contant
○ Op rekening

Specials
Aantal
High Tea
______ x €
Sandwich gerookte zalm met bieslook-roomkaas
Sandwich gerookte kipfilet met kerriesaus
Sandwich rosbief met mosterdsaus
Quiche Lorraine
Scones en muffins met clotted cream en confituren
Diverse chocolade lekkernijen van A.C. de Boer
Petit Fours van A.C. de Boer
Verse jus d’orange
Proeverij van diverse theeden
(vanaf 10 personen)

19,75 p.p.

Barbecue
Kipsaté van Ackermann met kroepoek
Barbeueworst
Gemarineerde kipfilet van Ackermann
Shaslick
Varkensfiletlapje
Gambaspies
Saté saus
Kerrie-ananassaus
Cocktailsaus
Kip-ananassalade
Rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter en aioli
(vanaf 10 personen)

______ x €

14,95 p.p.

Kok die de barbecue verzorgd
Huur barbecue
Huur statafel

______ x €
______ x €
______ x €

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

p.p
p.p

Onze producten bevatten mogelijk allergenen, ga naar www.bartelscatering.nl voor meer informatie of vraag het ons!
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Bestellijst via fax: 072-799 0037
Online bestellen via: www.bartelscatering.nl

Bestellijst Catering voor thuis
Einthovenstraat 7
1821 BV Alkmaar – Oudorp
Tel: 072-512 2996
E-mail: info@bartelscatering.nl

Salades
Huzarensalade
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 6 tot 8 personen
Kip-ananassalade
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 6 tot 8 personen

Naam:
Bezorgadres:
E-mail adres:
Telefoon:

Aantal

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

______ x €
______ x €
______ x €

7,25 p.s.
34,00 p.s.
54,00 p.s.

Salades (vervolg)
Pastasalade (vegetarisch)
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 6 tot 8 personen

______ x €
______ x €
______ x €

7,95 p.s.
44,00 p.s.
64,00 p.s.

Waldorfsalade (vegetarisch)
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 6 tot 8 personen

Tonijnsalade
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 6 tot 8 personen

______ x €
______ x €
______ x €

7,95 p.s.
44,00 p.s.
64,00 p.s.

Zalmsalade
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 6 tot 8 personen

______ x €
______ x €
______ x €

8,95 p.s.
49,00 p.s.
69,00 p.s.

Voor bij de salades
Wit stokbrood
Bruin stokbrood
Kruidenboter
Tapenade
Kleine metalen serveerschaal
Grote metalen serveerschaal

Datum:
Afhaaltijd:
Bezorgtijd:
Betaalwijze:

Aantal
_______x €
_______x €
_______x €

7,25 p.s.
42,00 p.s.
62,00 p.s.

_______x €
_______x €
_______x €

7,25 p.s.
42,00 p.s.
62,00 p.s.

_______x
_______x
_______x
_______x

€
€
€
€

_____ x €
_____ x €

1,70
1,90
2,90
3,50

p.s.
p.s.
p.s.
p.s.

4,00 borg
8,00 borg

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 072512 2996 of info@bartelscatering.nl.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
○ Contant
○ Op rekening

Ontbijt*
Aantal
Ontbijt deluxe
______ x €
Koffie en thee
25cl verse jus d’orange
Luxe broodjes, croissant en beschuit
Assortiment kaas, worst en een gekookt eitje
Jam, hagelslag, roomboter
Vers fruit
Ochtendkrant

Romantisch ontbijt
______ x €
Koffie en thee
25cl verse jus d’orange
Glas champagne
Luxe broodjes, croissant en beschuit
Assortiment kaas, worst en een gekookt eitje
Jam, hagelslag, roomboter
Vers fruit
Vruchtenyoghurt
Een rode roos
Doosje met bonbons van A.C. de Boer

Kraamfeest / Babyshower
Cupcakes met roze of blauwe muisje
Assortiment sandwiches
Luxe hapjes
Glaasje champagne

32,00 p.p.

36,00 p.p.

______ x € 14,95 p.p.
Roze: _________ x
Blauw: _________ x

* Ontbijt dient minimaal twee dagen van te voren te worden besteld.
Prijzen zijn inclusief BTW (juli 2016)

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