Cateringservice
Jolanda Pouwels
Nieuwepeeldijk 10 America
Tel. 077 – 4641453
Gsm. 06-11102252
www.cateringservicejolandapouwels.nl

PRIJSLIJST
Broodjes en Hapjes

Harde broodjes:

< minimaal 4 per soort >

Pistoletje gezond
Pistoletje met brie
Pistoletje met fricandeau
Pistoletje met gerookte zalm
Pistoletje met gerookte forel
Pistoletje met garnalensalade
Pistoletje met eiersalade
Pistoletje met kip kerrie salade
Pistoletje pharma ham
Pistoletje met kipfilet

Zachte broodjes:

€ 2,95
€ 2,95
€ 3,25
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,50
€ 2,75

p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st

< minimaal 10 per soort >

Half belegd broodje kaas / vlees
Heel belegd broodje kaas / vlees
Krentenbol kaas / vlees

Broodjes met snack:

€ 1,- p/st
€ 1,25 p/st
€ 1,50 p/st

< minimaal 10 per soort >

Broodje kroket met mosterd
€ 2,50 p/st
Hard broodje met schnitzel ijsbergsla/ curry/
€ 6,- p/st
mayonaise/ gebakken uien
Hard broodje met BBQ-curryworst met zuurkool € 4,50 p/st
en mosterd

Hapjes schotel Nr 1

<minimaal 15 pers.>

€ 6,- p.p.

Pruimen met spek
Diverse prikkers 3st.
Mini casino met kipsalade
Mini casino met brie
Mini casino met zalm
Mini casino met forel
Mini ham rolletje met asperge
Gevuld eitje
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Hapjes schotel Nr 2

<minimaal 15 pers.>

€ 6,70 p.p

Pruimen met spek
Gevulde champignons
Pepersweets met roomkaas
Zalm rolletje gevuld met zalm paté
Gekruide mini gehaktballetjes
Cevapcici
Gevulde olijven met roomkaas
Scampi’s aan spiesje

Hapjes schotel Nr 3

<minimaal 15 pers.>

€ 6,20 p.p.

Pepersweets met roomkaas
Gevulde olijven met roomkaas
Zalm rolletje gevuld met zalm paté
Gekruid vleesspiesje
Gekruide mini gehaktballetjes
Luxe kaasblokjes
Mini ham rolletje met asperge
Galia meloen omwikkeld met couburgerham

Tapas buffet Nr 4

<minimaal 40 pers.> € 14,90 p.p.

Mini satéstokje
Mini loempia
Tapas vleeshapje
Gekruide mini gehaktballetjes
Chickensticks
Chili dipsaus
Champignons gevuld met roomkaas
Pepersweets met roomkaas
Gevulde olijven met roomkaas
Druivenblaadjes gevuld met mintrijst
Heksenkaas
Mini krielaardappeltjes in knoflooksaus
Kip kerry salade
Garnalensalade
Scampi’s aan spiesje
Visschotel met zalm, makreel en forel
Diverse soorten stokbrood
Kruidenboter
Bordje met vorkje en servet
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Hapjes lijst:

< minimaal 15 stuks per soort >

Ardennerham met meloen
Champignons gevuld met roomkaas
Chickensticks (gemarineerde kip aan een stokje)
Cevapcici
Chorizo worst (165gr)
Diverse prikkers ( worst / kaas etc. )
Druivenblaadjes gevuld met mint rijst
Eiersalade ( per kg )
Feta blokjes
Garnalensalade
Gekruid mini gehaktballetje (4 stuks p.p.)
Gemarineerde drumsticks
Gemarineerde garnalen in een beslagjasje
Gerookte makreel of forelfilet
Gerookte paling
Gerookte zalmfilet
Gevuld ei
Kaas / uien stokbrood
Kip kerrie salade ( per kg )
Kip hapje
Kruidenboter
Luxe belegd plakje mini casino (met vis, brie etc.)
Luxe kaasblokjes
Mini ham rolletje met asperge
Mini krielaardappeltjes in knoflooksaus
Mini loempia
Mini saté
Olijven gevuld met roomkaas
Peper paté ( 450gr )
Pinchitos mini vleesspiesje
Pepersweets (mini paprika gevuld met roomkaas )
Pruimen met spek
Scampi’s aan spiesje
Scampi’s met knoflooksaus (3stuks).
Stokbrood wit / bruin
Tapas vleeshapje ( met dipsaus )
Tapas worst peper / knoflook ( per stuk 165 gr )
Tomaat gevuld met salade
Vier noten paté ( 450gr )
Zalm rolletje gevuld met zalm paté
Zelf prikken (druif/ kaas/ worst/ komkommer etc.)
Zalmspiesje
Zoute/rauwe haring (maatjes)
Zure haringfilet

€ 0,65 p/st
€ 0,80 p/st
€ 1,10 p/st
€ 0,70 p/st
€ 7,00 p/st
€ 0,50 p/st
€ 0,65 p/st
€ 7,95 p/kg
€ 0,65 p/st
€ 16,- p/kg
€ 0,65 p.p.
€ 1,05 p/st
€ 0,80 p/st
€ 1,60 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 1,60 p.p.
€ 0,50 p/st
€ 1,00 p.p.
€ 13,- p/kg
€ 0,55 p/st
€ 0,30 p.p.
€ 0,80 p/st
€ 0,45 p/st
€ 0,65 p/st
€ 0,55 p.p.
€ 0,65 p/st
€ 0,75 p/st
€ 0,80 p/st
€ 12,50 p/st
€ 0,85 p/st
€ 0,80 p/st
€ 0,75 p/st
€ 0,85 p/st
€ 2,50 p.p.
€ 0,75 p.p.
€ 0,80 p/st
€ 6,90 p/st
€ 0,50 p/st
€ 12,50 p/st
€ 1,35 p/st
€ 0,25 p/st
€ 1,35 p/st
€ 2,25 p/st
€ 1,75 p/st
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Verhuur:
Bordjes en vorkje
Koffie container ( 40 kopjes )
Koffie container ( 70 kopjes )
Koffie container ( 100 kopjes )
Thee container ( 40 kopjes )
Hangtafel
Thermoskan koffie
Thermoskan thee

€ 0,40
€ 5,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00

p.p.
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st
p/st

AFWASSEN VAN SERVIESGOED EN BESTEK IS NIET NODIG.

Bestellen en bezorgen.
-Bestellen graag minimaal 1 week vooraf / bestel tijdig, want vol is vol.
-Minimaal 15 hapjes per soort
-Bestellingen vanaf € 60,- worden binnen de gemeente Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venray gratis bezorgd.
-Betaling contant tenzij vooraf anders overeengekomen.

Prijzen gelden vanaf 1 februari 2018 ( incl. B.T.W.)
K.v.K. nr. 12049404
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