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HAPJES BUFFET 1

HAPJES BUFFET 2

HAPJES BUFFET 3

1. Glaasje pasta
o Kipsalade
o Vissalade
2. Stick
o Cherrytomaat
o Mozzarella
o Olijf
o En/of fruitstick
3. Filet rolletje/pesto
4. Gehaktballetje/gedr tomaat
5. Kaasplank/nootjes/stroop etc.
6. Blinis/boursin/gerookte zalm
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. Wrap hap
4. Gehaktbalparten/
duvelkes sajs
5. Italiaanse schotel
o Parma
o Mortadella
o Div worstsoorten
o Olijf-druif-meloen
6. Kaasplank met div lekkers
7. Quiche
8. Garnalen
o Chilidip
o Crunch

1. Glaasje gevulde pasta met
gegr. zalm en rucola
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. Fruitsticks
5. Kaasplank met div lekkers
6. Gevulde bladerdeeghap
7. Lekker taartje

HAPJES BUFFET 4 VEGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vanaf
a.
b.
c.

Wraps
Quiche
Gegrilde groenten (div)
Gevulde pasta/pesto
Fruitsticks
Kaasplank met div lekkers
Waldorf salade
Glaasje couscous/
munt/champignons
20 personen
nrs 1 t/m 6
nrs 1 t/m 7
nrs 1 t/m 8

prijs p.p.
€15,50
€18,50
€21,00

HOTPOT GERECHTEN 5
vanaf 20 personen prijs p.p.

vanaf
a.
b.
c.
d.

20 personen prijs p.p.
nrs 1 t/m 5 €11,50
nrs 1 t/m 6 €13,50
nrs 1 t/m 7 €16,50
nrs 1 t/m 8 €19,00

Hapjes buffet 1 t/m 5 wordt
geleverd met diverse soorten
stokbrood met roomboter en
kruidenboter incl. duurzame
disposables en servetten.

vanaf
a.
b.
c.

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

prijs p.p.
€16,50
€19,00
€21,50

Alle buffetten zijn te combineren
met hotpot gerechten. De prijs
van de hotpotten zijn dan €1,50
goedkoper.

vanaf
a.
b.
c.

20 personen
nrs 1 t/m 5
nrs 1 t/m 6
nrs 1 t/m 7

prijs p.p.
€16,50
€18,50
€21,50

Uw buffet zelf samenstellen
kan ook, vraag naar de
mogelijkheden.

➢

€8,00
o Varkenshaas in roomsaus
of champignon roomsaus
o Varkensfilet in saus
o Saté nootjes kroepoek

➢

€7,50
o
o
o
o
o
o

z.o.z voor extra’s

Goulash
Kip ragout
Zuurvlees
Chili con carne
Gehaktballetjes in
tomatensaus
Kip Zürich

Inclusief stokbrood (kruiden)boter,
disposables en servetten

(Prijs)wijzigingen voorbehouden. Jacq’s Cooking. Tel. 06 36567418. Traiteur/Cateraar van Kwaliteitsslagerij Claessen te Oirsbeek. Kijk voor onze voorwaarden op de website.
Website: www.jacqscooking.nl
fACEBOOK: www.facebook.com/jacqscooking
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EXTRA'S BIJ ALLE BUFFETTEN
vanaf 20 personen (voor
minder personen in overleg
mogelijk) prijs p.p.:
•

Salade naar keuze*** €2,95
per salade
• Diverse broodsoorten met
(kruiden)boter €1,00
• Aardappelgratin €2,95
• Lasagne €9,00
• Franse kaas met brood €2,95
• Luxe sla met dressing €2,95
• Grote wrap €4,95
• Toetje €3,00
• Zalm gegrild met saus €5,50
• Koude schotel €4,95
• Vitello tonato €5,50
• Quiche €2,50
• Hamburgerbroodje €4,95
__________________________
*** SALADES naar keuze
• Aardappelsalade
• Komkommer/tomaat salade
• Vers fruit salade
• Waldorf salade
• Rauwkost salade
• Griekse salade
• Luxe sla
• Pasta salade
• Gegrilde groenten
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BUFFET 6
vanaf 20 personen
€19,50 p.p.

BUFFET 7
vanaf 20 personen
€21,50 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

•
•
•
•

Zuurvlees op Limburgse wijze
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

BUFFET 8
vanaf 20 personen
€22,50 p.p.
•
•
•
•
•
•
•

Meloen met parmaham
Tomaat mozzarella
Lasagne vlees/groenten of vis
Luxe sla met dressing
Olijven met gedroogde
tomaatjes
Pasta kip of zalm
Diverse stokbrood met
(kruiden)boter

Naam:____________________________
__________________________
**SAUZEN naar keuze koud
• Chili saus
• Duvelkes saus
• Speciaal saus
• Mosterdsaus
• Coctailsaus
**SAUZEN naar keuze warm
• Roomsaus
• Champignonsaus
• Hongaarse saus
• Pepersaus
• Saté saus

✓
✓
✓
✓

✓

Borden+bestek
€1,00 p.p.
Servetten gratis
Vuil inleveren €1,50 p.p.
extra
Bij minder dan 20 personen
wordt €2,50 p.p. extra geteld
bij alle gerechten en buffetten
Levering is mogelijk vanaf 20
personen in overleg! Er
kunnen kosten verbonden
zijn aan levering

Adres:____________________________
PC Woonplaats_____________________
Telnr:_____________________________
Email_________________@___________
Leverdatum en tijdstip ±______________
Aantal personen_____________________
Buffetnr of zelf
samengesteld_______________________
Prijs_______________________________

(Prijs)wijzigingen voorbehouden. Jacq’s Cooking. Tel. 06 36567418. Traiteur/Cateraar van Kwaliteitsslagerij Claessen te Oirsbeek. Kijk voor onze voorwaarden op de website.
Website: www.jacqscooking.nl
fACEBOOK: www.facebook.com/jacqscooking

