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

2,95 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

Bestellijst via fax: 072-799 0037
Online bestellen via: www.bartelscatering.nl

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

40,50 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

60,75 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

18,50
22,50
1,75
1,55
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

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

20,75 p.p.

Boeuf Bourguignon: rundvlees gestoofd in rode wijn
Rijst met lente ui
Kipsaté met satésaus en kroepoek
Gehaktballetjes in pittige saus
Onze producten bevatten mogelijk allergenen, vraag het ons voor meer informatie.

Datum:
Afhaaltijd:
Bezorgtijd:
Betaalwijze:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
○ 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

25,75 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 € 20,75 p.p.
Vitello Tonato: kalfsfricandeau met tonijnmayonaise en kappertjes
Salade van tomaat, mozzarella en basilicumpesto
Pastasalade met rode uit, balsamico, pesto en nootjes
Lasagne Bolognese
Tortellini met spinazie champignon-roomsaus
Italiaanse kip gestoofd in witte wijn
Tiramisu
Vers fruit met mascarpone

_____ x €
_____ x €

2,90 p.p.
2,90 p.p.

Chef-kok / Bediening op locatie
Huur sta-tafel

_____ x €
_____ x €

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

Wist u dat… wij ook regelmatig een bedrijfsbarbecue verzorgen?
Onder ‘Catering voor thuis’ doet Remco u een voorstel. Andere
wensen? Neem gerust contact op met Remco via 072-512 2996
of info@bartelscatering.nl.

Versie: 08 augustus 2019

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

40,50 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

60,75 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 €

18,50
22,50
1,75
1,55
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.

Datum:
Afhaaltijd:
Bezorgtijd:
Betaalwijze:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

20,75 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

25,75 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 € 20,75 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

Online bestellen via: www.bartelscatering.nl

______ x €
______ x €

2,90
2,90

p.p
p.p

Onze producten bevatten mogelijk allergenen, vraag het ons voor meer informatie.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
○ 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)
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 €

Kipsaté van Ackermann
______ x
Met satésaus, stokbrood, kruidenboter en kroepoek
Kok die de barbecue verzorgd
______ x
Huur barbecue
______ x
Huur sta-tafel
______ x

19,75 p.p.

15,95 p.p.

€

9,25 p.p.

€
€
€

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

Versie: 08 augustus 2019

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 8 tot 10 personen
Kip-ananassalade
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 8 tot 10 personen

Naam:
Bezorgadres:
E-mail adres:
Telefoon:

Aantal
______ x €
______ x €
______ x €

7,50 p.s.
36,00 p.s.
56,00 p.s.

______ x €
______ x €
______ x €

7,95 p.s.
46,00 p.s.
67,00 p.s.

Waldorfsalade (vegetarisch)
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 8 tot 10 personen

Tonijnsalade
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 8 tot 10 personen

______ x €
______ x €
______ x €

8,50 p.s.
46,00 p.s.
67,00 p.s.

Zalmsalade
Beker van 500cc
Schaal van 4 tot 6 personen
Schaal van 8 tot 10 personen

______ x €
______ x €
______ x €

9,50 p.s.
54,00 p.s.
72,00 p.s.

Datum:
Afhaaltijd:
Bezorgtijd:
Betaalwijze:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

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

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

Aantal
______ x €
______ x €
______ x €

7,50 p.s.
44,00 p.s.
64,00 p.s.

______ x €
______ x €
______ x €

7,50 p.s.
44,00 p.s.
64,00 p.s.

______ x
______ x
______ x
______ x

€
€
€
€

______ x €
______ x €

1,75
2,00
3,00
3,60

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.

Prijzen zijn inclusief BTW

Bestellijst via fax: 072-799 0037
Online bestellen via: www.bartelscatering.nl

Onze producten bevatten mogelijk allergenen, vraag het ons voor meer informatie.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
○ 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.

37,00 p.p.

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

Versie: 08 augustus 2019

Bestellijst Belegde Broodjes

Gratis bezorging in Alkmaar, Heerhugowaard en
Langedijk bij bestellingen vanaf € 20!

Online bestellen via bartelscatering.nl
Einthovenstraat 7
1821 BV Alkmaar – Oudorp
Tel: 072-512 2996
E-mail: info@bartelscatering.nl

Bedrijfsnaam:
Afd / t.a.v.:
Bezorgadres:
Telefoon:

Heerlijke broodjes “Bartels Style”
Geitenkaas; Bruine baguette met gegratineerde geitenkaas, honing, tijm,
druiven en nootjes
Caprese; Ciabatta met mozzarella, pesto en tomaat uit de oven
Vitello Tonato; Ciabatta met kalfsfrikandeau en tonijn-mayonaise
Old Alkmaar; Boerenbol met Old Alkmaar kaas, ijsbergsla en rucolamayonaise
Focaccia kip; Italiaans brood met kipfilet, ijsbergsla en rucola-mayonaise
Carpaccio; Witte baguette met pestodressing, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas
Wrap zalm; Wrap met gerookte zalm, roomkaas, ijsbergsla, tomaat,
kappertjes
Wrap kip; Wrap met kipfilet, rucola-mayonaise en pijnboompitten
Spicy Chicken wrap; Wrap met pittige kip, bacon, ijsbergsla, chilimayonaise
Beenham; Witte baguette met warme beenham met mosterdsaus
Italiano; Witte baguette met ham, tomaat, ui, kaas en Italiaanse kruiden
uit de oven
Pittige kip; Witte baguette met kipfilet, ananas en chilisaus
Serrano de Luxe; Ciabatta met Serranoham, pesto, pijnboompitten
Warme brie; Boerenbol met brie, honing en walnoten
Warm vlees; Witte baguette met kalfsrollade en satésaus
Gehaktbal; Ciabatta met huisgemaakte gehaktbal en zachte mosterdsaus
Hamburger; Luxe rundvleesburger op een Milano met sla, tomaat,
mayonaise en ketchup
Chicken Cheddar; Ciabatta gerookte kip, Cheddar, guacamole-mayonaise
Panini Mozzarella; met pesto en chorizo
Panini Kaas; Gevuld met kipfilet, tomaat en chilisaus
Milano; Milano bol met gerookte kip, pijnboompitten, kerriemayonaise

Aantal

Warme broodjes
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje
Broodje Van Dobben
Broodje frikandel
Prijzen zijn inclusief BTW

_____
_____
_____

€ 5,95
€ 5,65
€ 4,95

_____
_____

€ 5,25
€ 5,25

_____

€ 5,75

_____
_____

€ 5,25
€ 5,25

_____
_____

€ 5,25
€ 4,95

_____
_____
_____
_____
_____
_____

€
€
€
€
€
€

4,95
5,95
4,95
4,95
4,95
4,95

_____
_____
_____
_____
_____

€
€
€
€
€

4,95
4,95
4,95
4,95
5,25

Aantal
_____
_____
_____
_____

€
€
€
€

2,75
2,75
2,95
2,50

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Luxe broodjes
Achterham
Jonge boerenkaas
Oude boerenkaas
Bieslook-roomkaas en ijsbergsla
Roombrie
Eiersalade met ijsbergsla
Eiersalade met bacon en rode ui
Filet American
Filet American speciaal met ui, ei en rucola-mayonaise
Broodje gezond
Huisgemaakte kip-kerrie salade
Kipfilet met rucola-mayonaise
Rosbief
Rosbief met ei en mosterd-mayonaise
Tartaar met ui, ei en mosterd-mayonaise
Tonijnsalade
Gerookte zalm met kappertjes en roomkaas
Grillworst met mosterdsaus
*Meerprijs voor Baguette, Boerenbol, Milano, Ciabatta

Datum:
Afhaaltijd:
Bezorgtijd:
Betaalwijze:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,15
3,45
3,65
3,95
3,45
3,95
4,25
3,95
4,45
3,95
3,95
4,45
3,65
4,15
3,75
3,95
4,95
4,35
0,60

Witte
kadet

____________________________________
____________________________________
____________________________________
○ Contant
○ Op rekening
Witte
Bruine Boeren
baguette baguette
bol
Milano Ciabatta

Dranken
Melk
Karnemelk
Blikje frisdrank
25 cl Verse jus d’orange
50 cl Verse jus d’orange
Soepen
Italiaanse pomodorisoep met stokbrood
Zaanse mosterdsoep met ham en stokbrood

Aantal
_______
_______
_______
_______
_______
Aantal
_______
_______

Groene salades
Groene salade met geitenkaas, nootjes, honing en tijmdressing
Groene salade met kipfilet, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en pestodressing

Onze producten bevatten mogelijk allergenen, vraag het ons voor meer informatie.

€
€
€
€
€

1,75
1,75
1,95
2,20
3,95

€
€

3,75
3,75

Aantal
_______ €
_______ €

5,75
5,75

Versie: 08 augustus 2019

