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De Witte Brug bij u thuis
Hier zijn enkele mogelijkheden voor een buffet bij u op locatie.
Uiteraard kunnen wij hierin nog veel meer voor u betekenen. Van eenvoudige hapjes tot een
compleet verzorgde bruiloft op locatie. Omdat het verzorgen van een catering altijd aangepast
wordt aan uw persoonlijke wensen, nodigen wij u van harte uit hiervoor een afspraak te maken.
Onder het genot van een kopje koffie bespreken wij uw specifieke wensen en zorgen daarbij voor
een feest of buffet op maat.

Hoe leveren wij het buffet bij u?
•
•
•
•
•
•

Het buffet wordt op schalen geleverd.
Alle warme gerechten worden warm geleverd. Warme gerechten worden in chafing
dishes warm gehouden.
Wij presenteren het buffet op door u klaar gezette tafels.
Wij zorgen voor borden, bestek en servetten. Elk gerecht krijgt opscheplepels.
Zodra het buffet staat, geven wij een korte uitleg.
Na afloop kunt u alle vuile materialen in de kratten doen. Wij doen de afwas voor u.

Catering 2017 2 / 5

Buffet “Karmeliet“
€ 11,95 p.p.*/ € 13,95 p.p. **

•

Champignonvleesragout

•

Gehaktballetjes in tomatensaus

•

Gemarineerde kipfilet in zoetzure saus

•

Rijst

•

Gebakken aardappeltjes

•

Diverse broodsoorten

•

Stokbrood met kruidenboter

*Na afloop of gedurende een feestavond / **Als dinerbuffet
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Buffet “Rochus”
€ 10,95* / € 12,95** p.p.

•

Hamburger met gebakken ui

•

Kipsaté

•

Caribische kipfilet: stukjes gemarineerde kipfilet in een romige saus met ui en ananas

•

Rijst

•

Gebakken aardappels

•

Broodjes

•

Diverse sausjes

*Na afloop of gedurende een feestavond / **Als dinerbuffet
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Buffet “Maasheggen”
€ 15,50 p.p./ € 17,95 p.p.

•

Kipsaté in satésaus

•

Champignonvlees ragout

•

Rundvleessalade gegarneerd met o.a. gevulde eitjes, fruit en diverse vleeswaren

•

Diverse rauwkostsalades

•

Rijst

•

Stokbrood met kruidenboter

•

Diverse sausjes

*Na afloop of gedurende een feestavond / **Als dinerbuffet
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