Jacq’s Cooking folder versie 01 december 2018

HAPJES BUFFET 1

HAPJES BUFFET 2

HAPJES BUFFET 3

HAPJES BUFFET 4

1. Glaasje pasta
o Kipsalade
o Vissalade
2. Stick
o Cherrytomaat
o Mozzarella
o Olijf
o Worst etc.
3. Filet rolletje/pesto
4. Gehaktballetje/gedr tomaat
5. Blinis/boursin/gerookte zalm
6. Kaasplank/nootjes/stroop etc.
7. Gegrilde zalm met sausjes
8. Puntzakjes
o Hamreepjes
o Kaasreepjes
o Etc.

1. Glaasje pasta
o Kipsalade
o Vissalade
2. Kip spies/sausje
3. Blinis/boursin/gerookte zalm
4. Gehaktbalparten/
duvelkes sajs
5. Italiaanse schotel
o Parma
o Mortadella
o Div worstsoorten
o Olijf-druif-meloen
6. Grote garnalen
o Chilidip
o Crunch
7. Franse kaasplank
o Nootjes
o Vijgen etc.
8. Eendenborst stick met
sinaasappeldressing

1. Glaasje pasta
o Kipsalade
o Vissalade
2. Limburgs plenkske
o Zult
o Bloedworst
o Spek
o Worst
o Gehaktschijf
o Boerenham
o Stroop
o Roggebrood
3. Kip spies met dip
4. Gegrilde zalm met sausjes
5. Pasta salade
6. Franse kaasplank met
div lekkers
7. Gegrilde ribjes
8. Gevulde bladerdeeghap

1. Carpaccio of
Vitello tonato
met truffel- of wasabi dressing
2. Flute met rijst, kiphaasje,
hoisin dressing
3. Broodje eendenborst,
sinaasappel dressing,
geraspte walnoot
4. Kaasplank de Luxe
5. Broodje uitgehold naar keuze te
vullen met
o Goulash
o Zuurvlees
o Saté
6. Quiche lekker gevuld

vanaf
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c.

vanaf
a.
b.
c.

vanaf
a.
b.
c.

vanaf
a.
b.
c.

20 personen prijs p.p.
nrs 1 t/m 6 €9,95
nrs 1 t/m 7 €12,95
nrs 1 t/m 8 €14,50

Hapjes buffet 1 t/m 4 wordt
geleverd met diverse soorten
stokbrood met roomboter en
kruidenboter incl. bordjes, bakjes,
servetten en houten bestek

20 personen
nrs 1 t/m 6
nrs 1 t/m 7
nrs 1 t/m 8

prijs p.p.
€13,50
€15,50
€17,50

20 personen
nrs 1 t/m 6
nrs 1 t/m 7
nrs 1 t/m 8

prijs p.p.
€14,00
€15,50
€17,00

20 personen
nrs 1 t/m 4
nrs 1 t/m 5
nrs 1 t/m 6

Alle buffetten zijn te combineren
met hotpot gerechten. (z.o.z.)
Zelf samenstellen kan ook, vraag
naar de mogelijkheden.

(Prijs)wijzigingen voorbehouden. Jacq’s Cooking. Op zaterdag persoonlijk aanwezig bij Kwaliteitsslagerij Vroemen, Hobbelrade 7, Spaubeek, tel. 06 36567418.
Kijk voor onze voorwaarden op de website.
Website: www.jacqscooking.nl
fACEBOOK: www.facebook.com/jacqscooking

prijs p.p.
€15,00
€18,50
€22,00
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HOTPOT GERECHTEN
vanaf 20 personen prijs p.p.

➢

➢

➢

€6,50
o varkenshaas in
roomsaus
€5,00
o goulash
o kip ragout
o zuurvlees
o chili con carne
o saté
€6,00
o varkensfilet in saus
o gehaktballetjes in
tomatensaus
o kip Zürich

EXTRA'S BIJ ALLE BUFFETTEN
vanaf 20 personen prijs p.p.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salade naar keuze*** €2,50
per salade
diverse broodsoorten met
(kruiden)boter €1,00
aardappelgratin €2,50
aardappel puree €2,50
Franse kaas met brood €2,50
luxe sla met dressing €2,50
toetje €2,50
toetje de luxe €3,00
zalm gegrild met saus €4,50
koude schotel €4,50

BUFFET 5
vanaf 20 personen
€14,50 p.p.

BUFFET 6
vanaf 20 personen
€15,50 p.p.

•

•
•

•
•
•
•

gebraden filet of gegrilde ham
warm of koud
saus naar keuze**
ouderwetse koude schotel
trendy opgemaakt
2 salades naar keuze***
stokbrood en boter

**SAUZEN naar keuze koud
• chili saus
• duvelkes saus
• speciaal saus
• mosterdsaus
• coctailsaus
**SAUZEN naar keuze warm
• roomsaus
• champignonsaus
• Hongaarse saus
• pepersaus

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

BUFFET 7
vanaf 20 personen
€17,50 p.p.
•
•

zuurvlees op Limburgse wijze
aardappelpuree of
aardappel gratin of
aardappeltjes uit de oven
rode kool of een ander soort
groente naar keuze
appelmoes
sla met dressing
diverse stokbrood met
(kruiden)boter

*** SALADES naar keuze
aardappelsalade
komkommer/tomaat salade
vers fruit salade
Waldorf salade
rauwkost salade
Griekse salade
luxe sla
pasta salade

•
•
•
•
•

✓
✓
✓
✓

✓

pasta kip
fusilli keuze uit
o zalm
o garnalen
o Bolognese saus
lasagne vlees/groenten
luxe sla met dressing
tomaat mozzarella
meloen met parmaham
diverse stokbrood met
(kruiden)boter

borden+bestek
€1,00 p.p.
servetten gratis
vuil inleveren €1,50 p.p. extra
Bij minder dan 20 personen
wordt €1,50 p.p. extra geteld bij
alle gerechten en buffetten
Levering is mogelijk vanaf 20
personen in overleg! Er kunnen
kosten verbonden zijn aan
levering

(Prijs)wijzigingen voorbehouden. Jacq’s Cooking. Op zaterdag persoonlijk aanwezig bij Kwaliteitsslagerij Vroemen, Hobbelrade 7, Spaubeek, tel. 06 36567418.
Kijk voor onze voorwaarden op de website.
Website: www.jacqscooking.nl
fACEBOOK: www.facebook.com/jacqscooking

