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Welkom bij De Plantage Catering
Assortimentsoverzicht 2014
De Plantage Catering bestaat sinds 2004.
Wij verzorgen de catering voor particulieren, bedrijven, evenementen en op schepen. Tevens zijn wij partner voor
horecabedrijven. Deze brochure geeft een compleet beeld van alle standaard producten die De Plantage Catering
levert. Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden.
De producten kunnen door ons aan uw wensen worden aangepast, opmaak en presentatie kunnen per seizoen
verschillen.
Alle producten kunnen aan huis geleverd worden, dit gebeurt altijd in overleg.
De grootte van de bestelling mag tot 3 werkdagen voor aanvang, kosteloos, gewijzigd worden.
Kosten en betalingen
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Betalingen is contant.
De benodigde warmhoud apparatuur wordt kosteloos meegeleverd.
Borden en bestek zijn bij de prijs inbegrepen.
Tafels, tafelkleden enz. kunnen ook door ons verzorgd worden, deze prijzen zijn niet inbegrepen en kunt u ten
alle tijden aanvragen.
Bij levering van onze producten dient u deze goed te controleren op gebreken, reclameren achteraf is niet
mogelijk.
Aantallen en hoeveelheden
Minimaal aantal personen voor een bestelling is 20. Voor lagere aantallen geldt een toeslag.
Bij bijzondere omstandigheden is een minder aantal personen mogelijk.
De hoeveelheden op de buffetten zijn gebaseerd op ruime ervaring en vrijwel altijd ruim voldoende.
Algemeen
U kunt de catering ophalen of geleverd krijgen.
Saladeschotels bij levering contant afrekenen.
De transportkosten van onze producten bedragen € 0,55 per kilometer, de eerste 10 kilometer zijn kosteloos.
Voor bestellingen onder de € 50,00 berekenen wij naast de € 0,55 extra transportkosten van € 5,00.
Voor het inhuren van personeel brengen wij vaste kosten in rekening.
Uurtarief voor een kok bedraagt € 29,75 echter alleen in combinatie met een product van ons.
Uurtarief voor bediening bedraagt € 26,75 echter alleen in combinatie met een product van ons.
(Prijs)wijzigingen voorbehouden.
Allergenen en diëten
In onze keukens worden zaden,noten,pinda`s melk producten en vele andere allergenen verwerkt.
Indien bij het bestellen van een buffet of product van ons een dieet of allergeen wordt gemeld,
dan zullen wij er rekening mee houden. Het is ondanks dat er zorgvuldig gewerkt wordt altijd mogelijk dat er
nog sporen aanwezig zijn.
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Luxe hapjes
Bittergarnituur “Melbourne” € 0,95 per stuk
Gevuld eitje
Canapé gerookte forel
Tortilla ham en roomkaas
Gevuld soesje
Kaas hapje
Canapé gerookte zalm
Roggebrood met zoute haring
Minimale bestelling: 50 stuks in assortiment
Bittergarnituur “Madrid” € 0,95 per stuk
Rookvlees gevuld met een druif
Bladerdeeg toastje met verse kaas en zongedroogde tomaat
Soesje gevuld met paté en chorizo
Tomaatje met garnalen
Komkommer gevuld met salade
Gemarineerde olijven
Canapé met zalmmousse
Minimale bestelling 100 stuks in assortiment
Vip bittergarnituur “New York” € 1,40 perstuk
Canapé met paté en cantharelles
Mooi opgemaakt kwarteleitje
Canapé gerookte forel
Luxe Kaashapje
Chaud-froid van zalm
Vloeibare caprese met buffel mozzarella en basilicum olie
Carpaccio van gerookte ossenhaas met pijnboompitten en pesto
Minimale bestelling 150 stuks in assortiment

Hapjes buffet
Tapas “Jerez” € 15,50 per persoon
Koude tapas
Met gerookte zalm en garnalen gevulde aardappel
Zeevruchten salade met een vinaigrette
Gemarineerde olijven en gedroogde tomaat
Gevulde eieren met Chorizo
Tortilla met roomkaas en quacomole
Lamsvlees met dadel en abrikoos
Gevulde pepertjes
Diverse harde worstsoorten
Meloen met munt en limoen (seizoen gebonden)
Tapenade
Warme tapas
Gekonfijte rode uien met balsamico
Hartige tonijn taartjes
Pikante kippenvleugeltjes
Mini kip spiesjes en pruimen met spek
Gevulde tomaat met mozzarella
Aardappeltjes met citroen
Dit buffet wordt geserveerd met diverse brood soorten, boter en kruidenboter.
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Lunches & koffietafels:

West-friese koffietafel “Twisk” € 9,75 per persoon
Assortiment luxe brood soorten o.a. croissants, pistolets en krentenmik
Vleeswaren assortiment met o.a. fricandeau en ham.
Diverse kaassoorten, verse salades en zoet beleg (o.a. jam)
Een mooie mand met seizoensgebonden verse fruitsoorten zal niet ontbreken.
Melk, karnemelk en jus d`Orange
In combinatie met deze koffietafel extra te bestellen:
·Soep v.a. € 1,60 p.p.
Quiche v.a. € 1,45 p.p.
·Schaal met gerookte vissoorten o.a.gerookte zalm , forel en makreel € 3,95 p.p.
Lunch pakket € 5,90 (20 tot 100 stuks - € 5,30 vanaf 100 stuks.)
Broodje ham, broodje kaas en een krentenbol of 3 broodjes naar wens
Blikje met fris, melk of vruchtensap
Vers fruit van het seizoen.
Chocolade reep, candy-barr of hartige snack
Servetjes, bestek, peper en zout (indien nodig)
Verpakt in een lunchbox of papier
Lunch pakket budget € 3,50 (minimaal 40 stuks)
Broodje ham, broodje kaas en een krentenbol
Verpakt op een schaaltje met servetje
Lunch pakket kids € 4,75 (vanaf 20 stuks)
2 witte broodjes, jam, boter en hageltjes
Appelsap of fristi
Snoepjes of fruit en een speeltje
Verpakt in een leuke box
Belegde broodjes (vanaf 50 stuks)
Wit of bruin kadetje ham, kaas of salamiworst
Wit of bruin kadetje ei, kiprollade of worst
Wit of bruin kadetje rosbief, fricandeau of oude kaas
Pistoletje met beleg naar keuze
Croissant met brie of camembert

€
€
€
€
€

1,65
1,65
1,75
1,85
1,90

De broodjes worden op een schaal of in een doos aangeleverd.

De lunchpakketten kunnen op verzoek worden
verpakt in het materiaal wat u zelf aanlevert.
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Koude en koud/warme buffetten
Maatwerk is mogelijk rekening houdend met uw budget en wensen
Buffet “Medemblik” € 12,50 per persoon
Koude gerechten
Bollenveldje van huzarensalade met garnituur
Bollenveldje van zalmsalade met visgarnituur
Eitje met rauwe ham
Kipkerrie salade met gerookte kip garnituur
Seizoen rauwkostsalade
Warme gerechten
Kippenvleugeltjes in knoflooksaus en rode pepers
Saté in pindasaus geserveerd
Gehaktballetjes in tomatensaus
Witte rijst
Aardappel gerecht
Dit buffet wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Buffet “Zwaag” € 15,50 per persoon
Koude gerechten
Huzaren salade
Aardappelsalade
Seizoen rauwkostsalade
Gevulde scharrel eitjes
Schaal met luxe vleeswaren
Plateau gerookte vis o.a. zalm,forel en makreel
Warme gerechten
Stoofschotel van rundvlees rode wijn en uitjes
Vis op pasta
Kip in Madeira saus
Gegratineerde aardappels
Witte rijst
Ratatouille
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
Tapas “Jerez” € 15,50 per persoon
Koude tapas
Met gerookte zalm en garnalen gevulde aardappel
Zeevruchten salade met een vinaigrette
Gemarineerde olijven en gedroogde tomaat
Gevulde eieren met Chorizo
Tortilla met roomkaas en quacomole
Lamsvlees met dadel en abrikoos
Schaal gedroogde worstsoorten
Gevulde pepertjes
Meloen met munt en limoen (seizoen gebonden)
Tapenade
Warme tapas
Gekonfijte rode uien met balsamico
Hartige tonijn taartjes
Pikante kippenvleugeltjes
Mini kipspiesjes en pruimen met spek
Gevulde tomaat met mozzarella
Aardappeltjes met citroen
Dit buffet wordt geserveerd met diverse brood soorten, boter en kruidenboter.
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Indisch buffet “Bali” € 17,50 per persoon
Warme gerechten
Perkedel kecap: balletjes gehakt in zoet zure saus
Rendeng: rundvlees in pikante saus
Babi kecap: varkensvlees in ketjap saus
Saté ajam
Sayur lodey: groenten gerecht in kokossaus
Dada isi: met groenten gevulde omelet
Bijgerechten
Sambal boontjes telor
Seroendeng, ketjap, sambal, komkommer en atjar
Gedroogde geroosterde uitjes
Kroepoek
Geserveerd met
Witte rijst
Nasi
Bami
Extra bij te bestellen in combinatie met buffet “Bali”:
Spekkoek € 1,00 p.p.
Tahou in hete zure saus € 1,00 p.p.
Italiaans buffet “Palermo” € 17,75 per persoon
Anti pasta
Dun gesneden Italiaanse vleeswaren o.a. prociutto di Parma en spinata Romano
Carpaccio met pijnboompitten en pesto
Diverse gemarineerde olijven,zon tomaatjes en artisjokken
Caprese, tomaten met mozzarella en basilicum
Pasta salade
Vitello tonato
Warme gerechten
Gestoofde kip met paddenstoelen
Huisgemaakte lasagne
Gehaktballetjes in tomaten rode wijnsaus
Rijst gerecht
Eierpannekoeken met spinazie
Nagerecht
Bitterkoekjes pudding
Tiramisu
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
Scandinavisch Buffet “Stockholm” € 18,75 per persoon
Koude gerechten
Mosselen uit Stockholm in een frisse vinaigrette
Zalm tartaar met diverse garnituren
Hamhoorntje gevuld met mierikswortelmousse
Varkensribstuk met pruimen/appelsalade
Diverse haring silds
Warme gerechten
Runder stoofschotel met o.a. zure room
Kabeljauwmootjes met vis saus op pasta
Zweedse aardappelschotel met komijn
Groenten schotel
Salades
Koolsla net appel, knoflook en rozijnen
Seizoensalade
Nagerecht
Zweedse appeltaart met vanille ijs en slagroom
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
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Koud buffet “Monaco” € 19,25 per persoon
Visgerechten
Gemengde vis en schaaldieren in een lichtzoete-zachte kerriesaus
Gerookte forelfilets met frisse appelsalade
Gerookte zalm met mierikswortelroom
Diverse soorten Zweedse haring silds
Noorse garnalen in whiskysaus
Vlees en overige gerechten
Varkensribstuk met gemarineerde perzikencompote
Ham gevuld met geitenkaas en honing
Tinn bread rolletjes met gerookt gevogelte, roomkaas en frisse spruitgroenten
Gevuld ei met chorizo
Coppa di Parma met meloen
Boerenpaté op de Franse wijze bereidt
Salades
Salade niçoise
Salade crudité
Huzarensalade
Rauwkostsalade met seizoensingrediënten
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
Cubaans buffet ”Nuevo Habana” € 19,75 per persoon
Koude gerechten, salsa en salades
Escabeche: gebakken vis met sinaasappeldressing
Ensalade de moros y cristianos: salade van rijst en zwarte bonen
Rode bonen salsa
Kipsalade met vruchten
Garnalensalade met avocado
Koolsla met lemmetjes (limoen) en grapefruit
Aïoli
Warme gerechten
Kip Jambolaya
Picadillo: pikant rundvleesgerecht met rozijnen
Varkensfilet Isla Bonita
Cubaanse maïs schotel
Witte rijst met gember
Zoete aardappel met wortel
Nagerecht
Tropische fruitsalade met kokos en chocoladeroom
Sinaasappel en citroen custard
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, kruidenboter en tortilla chips.
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Grieks buffet “Kreta” € 19,75 per persoon
Warme gerechten
Mousaka: rundergehakt schotel met aubergine gekruid met kaneel
Bekri Meza: lamsvlees met Crème Fraîche
Gevulde paprika met rijst
Souflaki
Aardappelen met rozemarijn en zeezout
Salades en bijgerechten
Griekse tomatensalade
Gemarineerde gamba`s
Choriatikisalade: boerensalade met o.a.fetakaas
Chanosalade: witte koolsalade met druiven en rozijnen
Diverse soorten olijven
Witte bonen salade
Sauzen
Scorthalia saus: een knoflooksaus waarin o.a. aardappel en olijfolie
Tzatziki: komkommer/yoghurtsaus
Nagerecht
Grieks gebak met vanille roomijs en slagroom
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
Buffet “Orange” € 24,75 per persoon
Visgerechten
Plateau gerookte vissoorten geserveerd met een frisse appelsalade
Gemarineerde gegrilde grote garnalen
Gepocheerde zalm “belle vue”
Vleesgerechten
Gerookte ham uit de Ardennen met meloen en in balsamico gekonfijte uitjes
Combinatie van gerookte eend en scharrelkip.
Lams ham, geserveerd met mandarijntjes en sinaasappel, fris van smaak
Salades
Franse rauwkostsalade met o.a. ijsbergsla, tomaat, crouton en spekjes
Salade Niçoise: tonijnsalade met o.a. tonijn, ui en haricot verts
Selderijsalade met noten en rozijnen
Warme gerechten
Tongrolletjes in een witte wijnsaus
Gebraden varkensrib met een garnituur van gebakken uien, champignons, ham en blauwschimmelkaas
Boeuf bourguignonne, gestoofd rundvlees in een volle rode wijnsaus
Aardappelgerecht
Groenteplateau
Nagerecht
Tropische fruitsalade met slagroom
Dessert gebak
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
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Buffet “Bloemendaal” € 29,70 per persoon
Koude gerechten
Assortiment gerookte vissoorten o.a. zalm, makreel en forel
Met Hollandse garnalen gevulde tomaatjes
Vissalade van pasta, schelpdieren en inktvis
Dun gesneden ossenhaas met gedroogde tomaat
Gevulde eieren opgemaakt met rookvlees
Gevogelte galantine
Gerookte eendenborst gelakt met honing en sinasappel
Artisjokken met roomkaas
Een goedgevulde saladebar
Warme gerechten
In hooi gebraiseerde beenham
Gestoofd kalfsvlees met bospaddenstoelen en lente-uitjes
Spaanse visschotel
Grote garnalen uit de oven met knoflook, limoentjes en kerstomaatjes
Verse groenten schotel
Braadaardappels met rozemarijn
Nagerecht
Fruitsoep met sorbetijs
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
Walking dinner “Nijmegen” € 35,00 per persoon
Koude gerechten
Gerookte forel met rinse appelsalade
Atrisjok bodem gevuld met Hollandse garnalen
Gevulde eitjes met een gamba gegarneerd
Spiesje buffelmozzarella en basilicum
Wrap met roomkaas en gerookte kalkoen
Spiesje van Coppa di Parma met meloen
Runder carpaccio met pecorini kaas, pesto en pijnboompitjes
Warme gerechten
Gegrilde mulfilet op een bedje van taugé met limoensaus
Tongrolletje gevuld met zalm mousse en roomsaus
Gegrilde tonijn met sesamzaad en kikoman-sojasaus.
Saté van de haas met pindasauskroepoek en gekibbelde uitjes
Parelhoen geserveerd op mediterrane groenten
Nagerecht
Kaas plankje met compote en port gelei
Ijs horentje
Dit buffet wordt geserveerd met diverse broodsoorten, Tapenade en kruidenboter.
Deze gerechten worden geserveerd op kleine bordjes en in taipandoosjes of glaasjes.

(dit buffet kan niet zonder kok besteld worden)

De Plantage CateringCorantijn 1A
www.eethuisdeplantage.com

1689 AN

Zwaag 0229-295688 of 0640123050

BARBECUEN:
Barbecue “Egmond” (incl. gas barbecue) € 13,50 per persoon
Vlees
Gemarineerde drumsticks
Indische saté ( 2 )
Hongaarse sjasliek (1)
Amerikaanse hamburger
Barbecue worstjes
Sauzen
Barbecue saus
Knoflooksaus
Pindasaus
Salades
Huzaren salade, Griekse fetakaassalade, aardappel salade, groene salade
Dit buffet wordt geserveerd met stokbrood, Tapenade en kruidenboter
Luxe barbecue “Zandvoort” (incl. gas barbecue) € 19,50 per persoon
Vlees
Indische saté (2)
entrecote
Amerikaanse hamburger
Cajun gemarineerde varkensriblapjes
Lamskoteletje
Kipfilet
Pakketje met zalm
Sauzen
Barbecue saus
Knoflooksaus
Warme zoet/zure saus
Pindasaus
Salades
Seizoen rauwkostsalade, huzarensalade, scharrelei salade, Griekse fetakaassalade, aardappelsalade en fruitsalade
Dit buffet wordt geserveerd met stokbrood, Tapenade en kruidenboter.

Op aanvraag kunt u ook een vegetarische barbecue bestellen. Tegen meerprijs is er tevens de
mogelijkheid om een Biologisch,vis of Halal vleespakket samen te stellen.

Dranken assortiment
Koffie /thee
Bier uit de tap -excl. tapFlesje bier
Flesje alc. vrij bier
Glas fris
Glas rode wijn
Glas witte wijn
Glas zoete witte wijn
Glas rosé wijn
Glas jus d’orange
Port ,sherry,jenever

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Alleen per fles te bestellen:
Gates Methode Traditionnelle Demi-Sec
Cremant Du Jura , brut,rose of demi-sec
(zeer smakelijk alternatief voor Champagne)
Diverse Biologische wijnen verkrijgbaar
Tapverhuur mogelijk.

1,00
1,50
1,50
1,40
1,40
1,90
1,90
1,90
1,90
1,50
1,90

€ 15,50 per fles
€ 15,50 per fles
n.o.t.k.

Voor speciale wensen of een dranken arrangement prijs op aanvraag.
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