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Koude buffetten
Vleessalade met garnituur
Vleessalade
Gevuld ei
Asperges ingerold met ham
Wrap gevuld met kruidenkaas en rauwkost
Ham met meloen en vleeswaren

€ 8,50 p.p.

Gemengde rauwkost
Fruitsalade

Knoflooksaus
Cocktailsaus
		
Stokbrood
Kruidenboter
Zalmsalade met garnituur
Zalmsalade
Gevuld ei
Pannenkoekje gevuld met krab salade
Huisgerookte zalm
Gerookte makreelfilet
Noorse garnalen
Mosselen

€ 8,50 p.p.

Gemengde rauwkost
Fruitsalade
Knoflooksaus
Cocktailsaus

Stokbrood
Kruidenboter		
Haring met gesnipperd uitje
Haring met gesnipperd uitje

€ 2,25 p.st.

Uitbreiding koude salades
Waldorf salade van knolselderij, gekookte kip, nootjes en mandarijntjes
Salade van gekruide couscous met groente salsa
Salade Nicoise met tonijn, boontjes, ui, ei, paprika, tomaat en komkommer
Salade kip-kerrie met aardappelen, gekookte kip, hamblokjes en champignons
Garnalen salade met mango, komkommer en ijsbergsla

€ 3,25 p.p.

Bestellen is mogelijk vanaf 10 personen
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Warme buffetten
Lasagna Bolognese
Lasagne Bolognese
Penne pasta met kip, olijven, salami, mozarella en kruidensaus
Rauwkost en gemengde slasoorten
Stokbrood en kruidenboter

€ 10,50 p.p.

Varkenshaasfricandeau
Varkensfricandeau met champignonsaus
Boeuf Bourguignon
Drie kleuren rijst
2 Soorten rauwkost

€ 10,50 p.p.

Babi Pangang
Babi Pangang
Blokjes saté (kip of varken)
Babi ketjap (gehaktballetjes/ketjapsaus)
Nasi goreng
Bami goreng
Kroepoek, atjar, sambal, ketjap

€ 12,50 p.p.

Enchilada
€ 12,50 p.p.
Enchilada gevuld met pittig gekruid gehakt
Quesadillas met kip, groente en kaas
Taco schelp met vegetarische groente
Gepofte aardappel met guacamole
Rijst
Gemengde sla soorten
Avocado dip
Tomaten chilisaus
Nachos
Stokbrood en kruidenboter		
			
Beenhamschijven
€ 13,00 p.p.
Beenhamschijven met sinaasappel-thijm saus
Gebakken kippenhaasjes met champignonsaus
Gebakken aardappelen
Groentemix
Koolsalade met ananas
Varkenshaasmedaillons
Varkenshaasmedaillons met champignonsaus
Mini schnitzels met gebakken ui en spek
Aardappelgratin en gebakken aardappels
2 soorten groente naar keuze
(zie diner in buffetvorm)
Gemengde rauwkost
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Koude en warme buffetten
Vleessalade met
Zalmsalade met
Gevuld ei 		 Gevuld ei
Asperges ingerold met ham 		 Pannenkoekje gevuld met krab salade
Wrap gevuld met kruidenkaas en rauwkost		 Huisgerookte zalm
Ham met meloen en vleeswaren		 Gerookte makreelfilet
		 Noorse garnalen
Gemengde rauwkost		 Mosselen
Fruitsalade
		 Gemengde rauwkost
Knoflooksaus 		 Fruitsalade
Cocktailsaus
		Knoflooksaus
Stokbrood		Cocktailsaus
Kruidenboter
		Stokbrood
		Kruidenboter
Uitbreiding koud en warm buffet:
Keuze 1: Kies 1 gerecht uit vleesgerechten Nr. 1					
		
Nasi of drie kleuren rijst

€ 15,00 p.p.

Keuze 2:
		
		

Kies 1 gerecht uit vlees/vis gerechten Nr. 2
Drie kleuren rijst
Pasta salade

€ 16,00 p.p.

Keuze 3:
		

Kies 2 gerechten uit vleesgerechten Nr. 1
Drie kleuren rijst

€ 17,50 p.p.

Keuze 4:
		
		

Kies 1 gerecht uit vleesgerechten Nr. 1
Kies 1 gerecht uit vlees/vis gerechten Nr. 2
Drie kleuren rijst

€ 18,50 p.p.

Keuze 5:
		
		
		

Kies 2 gerechten uit vlees/vis gerechten Nr. 1 of 2
Drie kleuren rijst
Gebakken aardappelen
Groentemix

€ 20,00 p.p.

Keuze 6:
		

Warme groente naar keuze, meerprijs
(zie diner in buffetvorm)

€ 1,10 p.p.

Keuze 7:

Rijst vervangen door gebakken aardappelen/gratin meerprijs

€ 1,10 p.p.
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Vleesgerechten Nr. 1:
Kippenragout
Runderragout
Beenhamschijven met een honing-mosterdsaus
Kipsaté
Varkenssaté
Varkensrollade met champignonroomsaus
Boeuf Bourguignon
Kipblokjes met vruchten in zoetzuresaus
Babi pangang
Goulash
Gehaktballetjes met satésaus
Gehaktballetjes met tomatensaus
Kiptournedos met een zachte tomaten pesto
Vlees/vis gerechten Nr. 2:
Gebakken kipfilet met spek en ui in kruidensaus
Mini schnitzels met ui en spek
Runderlapjes gegaard in eigen jus
Varkenshaas met champignonsaus
Kalfsstoofpotje met bospaddestoelen
Gamba`s met roerbak groente en tomaten/chilisaus
Vispanache van diverse vissoorten in kruidensaus
Zalmfilet met pasta en witte wijnsaus
Quiche van zalm en spinazie
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Dessert buffetten en gebak
Vanille-ijs met slagroom				
Vanille-ijs met slagroom
Warme kersen of warme chocoladesaus
Heldro ijs is ook mogelijk hiervoor geldt een meerprijs van € 1,50

€ 4,50 p.p.

3 Soorten roomijs				
3 Soorten roomijs
IJshoorntjes
Verse fruitsalade
Aarbeiensaus

€5,50 p.p.

Chocolademousse				
Chocolademousse
Aardbeien bavarois		
Ananas bavarois
Verse fruitsalade

€ 6,50 p.p.

Hangop met honing				
Hangop met honing
Boeren vanille-ijs
Verse aardbeien (in het seizoen) of verse fruitsalade
Bestellen is mogelijk vanaf 8 personen

€ 8,00 p.p.

Chocolademousse met ijs				
Chocolade mousse
Heldro ijs
Profiteroletaart
Tiramisu
Aardbeien bavarois
Verse fruitsalade
Petit fours
Bestellen is mogelijk vanaf 8 personen

€ 9,50 p.p.

Kaasplank				
Kaasbuffet van diverse binnen- en buitenlandse kaassoorten
Geserveerd met stokbrood en roggebrood

€ 5,50 p.p.

Borden en bestek inbegrepen bij de dessert buffetten.
Gebaksoorten van de bakker
Plak cake				
Vlaaien (gesneden)				
Luxe vlaaien (gesneden)
Gebakjes
				
Taartenbuffet uit eigen keuken				
Notencremegebak
Chocolade whiskey
Frambozen charlotte
Grootmoeders appeltaart
Mango-kokostaart

€ 0,70 per plak
€ 1,70 per stuk
€ 2,00 per stuk
Op aanvraag
€ 6,00 p.p.

Bestellen van bovenstaande buffetten is mogelijk vanaf 8 personen,
behalve de kaasplank die kunt u bestellen vanaf 10 personen.
Het taartenbuffet is te bestellen vanaf 35 personen.
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Buffet de luxe

€ 32,50 p.p.

Voorgerechten
Mini zalmcocktail
Zeebanket van gemarineerde vismix, makreelfilet en forelfilet
Huisgerookte zalmfilet
Hollandse nieuwe met uitjes
Huisgerookte kip met bleekselderij, mandarijn en walnoten
Salade van charlotte aardappel met spek en rode ui
Rauwe ham met meloen
Diverse broodsoorten met kruidenboter en tomaat tapenade
Hoofdgerechten
Pangafilet rolletjes met spek en garnalensaus
Runderstooflapjes met uitjes, spek en paddenstoelen
Beenhamschijven met honing/sinaasappelsaus
Groentetaart
Haricotverts met spekjes en uitjes
Kruidige aardappeltjes uit de oven
Dessertbuffet
Hemelse modder
Profiteroletaart
Tiramisu
Aardbeien bavarois
Verse fruitsalade
Petit fours
Heldro ijs
Bestellen is mogelijk vanaf 30 personen.
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Buffet Rijkevoort

€ 25,00 p.p.

Koud
Kalfsrosbief met tonijnmayonaise, kappertjes en ei blokjes
Wrap met kruidige geitenkaas en gebakken spek
Een paté van geit met geitenboter en vruchten chutney
Vleesballetjes Pietrain (varken) met tomaten collie en olijven
Aardappelsalade met yoghurt en gevulde eitjes
Diverse gemarineerde groente salade van het seizoen (zoet/zuur)
Pasta salade met gerookte kalkoen, ananas, tomaat en komkommer
Diverse broodsoorten
Kruiden/geitenboter
Warm
Stoofpotje van kalkoen, ui, paprika en champignons
Tournedos van scharrelkip met een zachte saus van grove mosterd
Pulled Pork met honing/mosterd saus
Kalfsragout met paddenstoelen saus
Varkensfricandeau (Pietrain) van de rib met tomaten/gember colie
Koolrolletjes van zuurkool en spek
Groente taart
Pesto aardappelen
Bestellen is mogelijk vanaf 20 personen.

De volgende leveranciers hebben producten geleverd
voor dit overheerlijke buffet:
Attent Kuipers (Max)
Jan van Gorp
Varken Pietrain en biologische scharrel kip
Mat Albers
Biologische yoghurt, palmkool, jam
Geitenhouder Rongen
Geitenkaas, geitenboter en geitenvlees
Gerrits eieren
Kippeneieren
Tontje Jacobs
Kalkoen en kalkoenwaren
Marius Martens
Rose kalveren
Ad Kusters
Bijen honing
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Diner in buffetvorm
Stel uw eigen diner samen
Voorgerechten
Salade van gerookte en gemarineerde zalm met komkommer yoghurt crème
Salade van huisgerookte kippenborst, gegrilde ananas op een frisse salade
Carpaccio met grove mosterd-dressing
Notensla met een mousse van geitenkaas en honing
Stokbrood en kruidenboter
Soep (keuze uit 1 soep)
Oma’s runderbouillon met soepgroenten, balletjes en soepvlees
Toscaanse tomatensoep met groente spaghetti
Preisoep met gepocheerde zalm en kruidencrème
Stokbrood en kruidenboter
Hoofdgerecht (keuze uit maximaal 2 gerechten)
Tilapiafilet met gebakken gamba’s en een witte wijnsaus
Luxe mix van diverse soorten vis op gestoofde groente en pasta
Varkenshaas met champignonsaus
Kip tournedos met ui en spek in kruidensaus
Gestoofde runderstooflapjes in eigen jus
Vegetarische groente lasagne (vegetarisch)
De hoofdgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, aardappelgratin,
rauwkost en 2 soorten groenten naar keuze:
Witlof ham/kaas
Rode kool
Boontjes met ui en spek
Groentemix
Stoofpeertjes
Rattetouille
Bloemkool met bechamelsaus
Erwten en wortelen
Groententaart (vegetarisch)
Quiche van prei, ui en spekjes
Dessert
Grand dessert van diverse lekkernijen
3-Gangen-diner: soep, hoofdgerecht en dessert
3-Gangen-diner: voorgerecht, hoofdgerecht en dessert
4-Gangen-diner: voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert

€ 25,50 p.p.
€ 28,00 p.p.
€ 30,00 p.p.

Bestellen is mogelijk vanaf 6 personen.
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Thema buffetten
Hollands winterbuffet
Boerenmoes
Hutspot
Zuurkoolstamp		
Speklap
Rookworst
Hachee						
Jus
Mosterd
Uitjes en augurken
Appelmoes

€ 12,00 p.p.

Oud-Hollands winterbuffet
Oma’s groentesoep of bonensoep
Stokbrood
Kruidenboter
5 Schaft (bruine bonenstamp met spekjes en appel)
Hete bliksem (aardappelstamp met stoofpeer en appel)
Stimpestamp (andijviestamp)
Hachee
Beenhamschijven
Saucijsjes
Rode kool/stoofpeertjes
Jus
Mosterd
Uitjes en augurken
Appelcompote

€ 15,00 p.p.

Rijkevoorts winterbuffet
Andijvie stamppot
Hutspot (wortel stamp)
Stamppot van palmkool
Kalkoen saucijsjes in eigen jus
Hamschijven van Pietrain varken
Gemarineerde speklap 				
Varkens hachee
Rode kool
Appelcompote
Stoofpeertjes uit eigen tuin

€ 17,00 p.p.

Op aanvraag is ook bloedworst, balkenbrij mogelijk
Alle thema buffetten zijn vanaf 20 personen en uitsluitend op aanvraag.
Wij kunnen u ook thema buffetten aanbieden met diverse thema’s als: Amsterdams, Oosters, Duits,
Mexicaans, Italiaans, Casino/Las Vegas of Après Ski. Minimaal 20 personen, informatie op aanvraag.
Mocht u zelf een ander thema willen dan bereiden wij graag een aangepast buffet om uw feest te doen
slagen. Vraag naar onze mogelijk heden.

Beerkens Catering - Prijslijst 2020

11

Tapas- en hapjes buffetten
Tapas hapjes buffet
Koud
Glaasje met een bavarois van zalm en garnalen
Glaasje gerookte kip met ananas en pasta salade
Bordje couscous salade met een kip spiesje met rode pesto
Bakje gevuld met groente spaghetti en Serranoham
Groente quiche van diverse soorten groente en een Remouladesaus
Gekruide focaccasia met mozzarella, tomaat, ui, olijven en salami
Hummes van kikkererwten met tomaten salsa en gebakken gamba
Lepel met tartaar van gemarineerde zalm en kruiden spaghetti
Aardappelbolletje van crème fresh en gebakken spekjes
Frisse roquet sla met een broodrolletje van ossenworst en groene pesto

€ 1,75
per hapje

Bestellen van deze hapjes is mogelijk bij minimaal 15 stuks per soort
€ 16,00 p.p.
Tapas hapjes buffet Rijkevoort
Koud
Tapas glaasjes gevuld met zalmmousse en garnalen
Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
Salade van gerookte kippenborst met komkommer, ananas en groene kruidendressing
Spaanse gehakt balletjes in tomaten salsa
Couscous salade met diverse groente en zongedroogde tomaatjes
Diverse broodsoorten en kruidenboter en tapenade
Warm
Groentequiche
Mini worstjes met spek en ui in kruidensaus
Portugees stoofpotje van rundvlees
Drie kleuren rijst
Bestellen is mogelijk vanaf 30 personen
Diverse landen hapjes buffet
Koud
Kaas plateau van binnen- en buitenlandse kaassoorten
Frans mini broodje met gerookte zalm en kruidenkaas
Schwarzwalder rauwe ham spies met meloen
Mexicaanse pannenkoekjes met een salade van gerookte kip en hummes
Gekruide focaccasia met mozzarella, tomaat, ui, olijven en salami
Diverse broodsoorten, tapenade en kruidenboter

€ 17,00 p.p.

Warm
Yaki tori kipspiesjes met sesam, bosui en pindasaus
Boeuf Bourguignon (runderblokjes, champignons, zilveruitjes en spekjes)
Albondigas (Spaanse gehaktballetjes met tomaten-basilicumsaus)
Groenterijst
Bestellen is mogelijk vanaf 30 personen
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Borrelhapjes
Borrelhapjes festival 1
Omelet gevuld met gemarineerde zalm
Gevuld eitje
Meloen met Ardennerham
Brood rolletje met gerookte kip en zontomaat
Kip tournedos met pesto creme

€ 3,75 p.p.

Borrelhapjes festival 2
€ 3,75 p.p.
Wrap met filet american en rode ui
Gevuld eitje
Poffertje gerookte zalm
Tapa’s prikker met boerenworst
Notenbrood met rozetje geitenkaas		
		
Borrelhapjes festival 3
€ 5,00 p.p.
In knoflook gebakken gamba staartje op een broodschuitje
Rolletje gerookte kippenborst, bieslook crème en nootjes
Smul wrap van carpaccio van rookvlees en pesto
Visburger van zalm en witvis
Quiche van geitenkaas
5 Hapjes p.p., bestellen is mogelijk vanaf 10 personen
Lekkernijen voor op tafel
Combinatie van zoute koekjes en notenmix
Hollands bittergarnituur bestaand uit kaas, cervelaat,
Amsterdamse uitjes, augurkjes en palingworst
Bakje gemengde nootjes
Frituurhapjes (minimaal 100 stuks, binnen straal van 5 km).
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Warme Snacks
Saté snack
Saté blokjes, kip of varken		
Stokbrood of nasi

€ 6,50 p.p.

Gehaktbal snack
Portie gehaktballetjes met saté- of tomatensaus (4 stuks p.p.)
Stokbrood of rijst
			
Kip snack
Kippen- of runderragout
Pastei bakje of brood

€ 6,00 p.p.

€ 6,50 p.p.

Italiaanse snack
€ 6,50 p.p
Italiaanse macaronischotel met gehaktsaus
Gemengde rauwkost
Stokbrood
		
Snack broodje
€ 6,50 p.p
Broodjes (2 p.p.) Pulled Pork (warm)
IJsbergsla en groente pikkels (zoet/zuur)
Honing/mosterd saus
Bestellen is mogelijk vanaf 10 personen.
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Lunch, brunch of koffietafel
Lunch eenvoudig
2 Belegde broodjes met ham en kaas
1 Krentenbol		
Groente- of tomatensoep		
Melk
Jus d’orange

€ 8,00 p.p.

Brabantse koffietafel
Diverse broodsoorten, wit, bruin, krenten,
waldkorn, pistolet en kaiserbroodjes

€ 12,50 p.p.

Groente- of tomatensoep
Koffie en thee
Melk
Jus d’orange
Boter
Gekookte ham
Cervelaat
Coburger ham
Fricandeau
Belegen kaas
Jam
Hagelslag
Brunch
Diverse broodsoorten, wit, bruin, krenten,
waldkorn, pistolet en kaiserbroodjes

€ 18,00 p.p.

Groente- of tomatensoep
Kippenragout met pasteitje
Roerei met gebakken spek
Gekookt ei
Verse fruitsalade
Koffie en thee
Melk
Jus d’ orange
Vleessalade
Diverse vleeswaren
Gerookte zalm
Belegen kaas
Jam
Hagelslag
Boter
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Lunch, brunch of koffietafel
Gezonde Lunch
Harde broodjes belegd met beenham en oude kaas
Sandwich met gerookte zalm en brie
Een verfrissende smoothie van aardbei,
yoghurt, sinaasappel
Fruitmandje

€ 11,00 p.p.

Soep naar keuze
		
Koffie en thee
Jus d’ orange
Melk
Lunchpakket
Broodje kaas
Broodje ham
Krentenbol

€ 7,50 p.p.

Blikje fris
Stuk fruit
Mars
Soepen
Groentensoep
Tomatensoep
Uiensoep
Kerrie soep met appel
Goulashsoep
Champignonsoep
Grove mosterd soep met spekjes
Gebonden kippensoep met kip en fijne prei
		
De soep wordt geserveerd met stokbrood
en kruidenboter
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Uitbreiding voor uw lunch, brunch of koffietafel
Belegde broodjes
wit of bruin
Ham
€ 1,90 per stuk
Kaas
€ 1,90 per stuk
Rosbief
€ 1,90 per stuk
Ardennerham
€ 1,90 per stuk
Paté
€ 1,90 per stuk
		
Gerookte zalm
€ 2,50 per stuk
Garnalen
€ 2,50 per stuk
Brie
€ 2,50 per stuk
Gezond
€ 2,50 per stuk
Kroket
€ 2,50 per stuk
Frikadel
€ 2,50 per stuk
Tonijn		
Kipkerrie salade		
Eiersalade 		

Baguette
wit of bruin
€ 3,50 per stuk
€ 3,50 per stuk
€ 3,50 per stuk
€ 3,50 per stuk
€ 3,50 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 4,00 per stuk

Minimale afname 10 stuks
Uitbreiding voor uw lunch, brunch of koffietafel
Koffie/Thee
Soep naar keuze:
Groenten soep
Tomaten soep
Uien soep
Kerrie soep met appel
Goulash soep
Champignon soep
Grove mosterd soep met spekjes
Gebonden kippensoep met kip en fijne prei
Worstenbroodje, 1 stuks p.p.
Saucijzenbroodje, 1 stuks p.p.
Braadworst
Pasteitje met runderragout
Roerei met blokjes zalm

€ 1,20 p.p.
€ 2,50 p.p.

€ 2,00 p.p.
€ 2,00 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 3,75 p.p.

Te bestellen vanaf 10 personen.
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Barbecue en gourmet
Beerkens barbecue
Kipsaté
Barbecue worst
Hamburger gegaard
Filét carbonade

€ 16,50 p.p.

Vleessalade
Koolsalade met ananas
Komkommersalade
Fruitsalade
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Barbecuesaus
Saté saus
Stokbrood
Kruidenboter

Royal barbecue
Speklap gemarineerd
Hamburger rauw
Kipfilet gemarineerd
Barbecueworst
Filet carbonade

€ 18,50 p.p.

Vleessalade
Koolsalade met ananas
Komkommersalade
Fruitsalade
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Zigeunersaus
Saté saus
Stokbrood
Kruidenboter
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Wereld barbecue
Texaanse spareribs
Mexicaanse gehaktspies
Americaanse grillburger
Teriyaki-saté (kip)
Duitse braadworst
Hollandse speklap

€ 19,00 p.p.

Carribische fruitsalade
Chinese koolsalade
Italiaanse pastasalade
Kartoffelsalade
Saté saus
Ierse whiskeysaus
Piri piri saus
Tzatzikisaus
Stokbrood
Kruidenboter
5 Stuks vlees per persoon
Vis barbecue
Gamba spies
Gemarineerde zalmfilet
Pangafilet
Tilapiafilet gemarineerd
Vispakketje van diverse vissoorten en groente

€ 19,75 p.p.

Zalmsalade
Pasta/garnalen salade
Komkommersalade
Fruitsalade
Yoghurt dille saus
Ravigotte saus
Cocktailsaus
Stokbrood
Kruidenboter
4 Stuks vis per persoon.
Bestellen kan vanaf minimaal 5 personen.
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Party pan barbecue
Kipfilet gemarineerd
Shoarmavlees
Filet carbonade
Hamburger rauw
Beenhamschijven

€ 19,75 p.p.

Vleessalade
Koolsalade met ananas
Komkommer/tomatensalade
Fruitsalade
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Barbecuesaus
Prei
Ui
Paprika
Champignons
Gekruide aardappelen in schil
Stokbrood
Kruidenboter
Houthakkers barbecue
Kippenpoot gevuld met pesto gehakt
Braadworst gemarineerd met cayun
Grote vleesspies van kip en varken
Toma hawk varkens rib gemarineerd
Gekruide gehaktspies
Americaanse hamburger

€ 22,00 p.p.

Grove aardappelsalade met hamblokjes
Gepofte aardappels in folie
Maiskolven
Pasta salade met pesto
Fruitsalade
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Mosterdsaus
Saté saus
Stokbrood
Kruidenboter
5 Stuks vlees per persoon.
Per persoon krijgt u 800 gr.
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Barbecue de luxe
Kip saltimbocca
Varkenshaas medaillons gemarineerd
Ossenhaasspies
Lamskotteletten
Grillburgers
Kip tournedos

€ 23,00 p.p.

Oma’s vleessalade
2 Soorten rauwkost
Gepofte aardappelen
Maiskolven
Gevulde eieren
Vruchten bowl
Pepersaus
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Mosterdsaus
Saté saus
Diverse broodsoorten
Kruidenboter
5 Stuks vlees per persoon.
Bestellen kan vanaf minimaal 5 personen.
Gourmet vis menu
Gamba gemarineerd met knoflook
Zalmfilet met kruidenmarinade
Tilapiafilet gemarineerd
Pangafilet omwikkeld met spek

€ 17,50 p.p.

Zalmsalade
Koolsalade
Fruitsalade
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Kerriesaus
Prei
Ui
Paprika
Champignons
Aardappeltjes
Stokbrood
Kruidenboter
Bestellen vanaf minimaal 5 personen.
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Gourmet vlees menu
Kipfilet stukjes gemarineerd
Varkenshaas
Biefstukjes
Mini hamburgers
Kipshoarma

€ 17,50 p.p.

Oma’s vleessalade
Koolsalade
Fruitsalade
		
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Kerriesaus
Prei
Ui
Paprika
Champignons
Aardappeltjes
Stokbrood
Kruidenboter
Bestellen vanaf minimaal 5 personen.
Voor de barbecue pakketten geldt het volgende:
Vanaf 15 personen wordt de barbecue gratis meegeleverd.
Borden en bestek worden gratis meegeleverd.
Wij tellen 4 personen uit een stokbrood/prijs extra stokbrood € 2,00 per stuk.
Onder de 15 personen is de huurprijs van een barbecue met gas € 20,00.
Dit is alleen mogelijk in combinatie met een barbecue menu.
Voor de gourmet en partypan pakketten geldt het volgende:
Vanaf 10 personen worden gourmet en/of partypan meegeleverd.
Borden en bestek zijn bij de prijs inbegrepen.
Wij tellen 4 personen uit een stokbrood.
Bij levering onder de € 75,00 worden € 15,00 bezorgkosten in rekening gebracht. Boven de 35
kilometer tellen wij € 0,45 (excl. 21% btw) per gereden kilometer. Bij levering boven de € 75,00
vervallen de bezorgkosten dit geldt ook bij afname van buffetten in combinatie met huur
spullen.
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Kookcursussen

Op aanvraag

Nu ook in de “winterperiode” kookcursussen bij Beerkens catering vanaf 10 personen en
maximaal 20 personen. Diverse mogelijkheden zoals 3 of 4 gangen menu’s maar ook het
roken van vlees en vis of thema’s zoals Oud-Hollands, Pasen, Kerst, tapas of
andere thema’s op aanvraag. Stel u eigen menu samen, keuze uit bijvoorbeeld
de volgende gerechten of andere gerechten in overleg.
Voorgerechten:
Gemarineerde tonijntartaar met een crudité van diverse slasoorten
Gerookte en gegrilde groentesalade met kip en pesto
Carpaccio van het rund met oude kaas tomaat en basilicum
Proeverij van de bovengenoemde gerechten
Soepen:
Heldere tomatenbouillon met tauge en gebakken gamba
Witlof-mosterdsoep met gebakken spekjes
Romige vissoep met een huisgemaakte soepstengel
Spinaziesoep met gerookte zalm en knoflookcroutons
Hoofdgerechten:
Vlecht van zalm, makreel en botervis geserveerd met een passiesaus
Gevulde kalkoenfilet gevuld met groentengehakt en een honing-thijmsaus
Varkensmedaillons bedekt met een groentenduxelles en een saus van grove mosterd
Hollandse biefstuk omwikkeld met spek, kruidenkorst en een saus van roze peper
Aardappel- en groentengarnituur wordt aan het menu aangepast
Dessert:
Zwitserse rol gevuld met aardbeienmousse en slagroom
Bananencaramel met cointreau en een bolletje gember-basilicumijs
Taartje van twee kleuren chocolademousse en slagroom
Huisgemaakt appeltaartje met yoghurt-honing ijs en een kletskop
Dit arrangement is inclusief koffie met huisgemaakt appelgebak bij binnenkomst
en drank over de gehele avond (koffie, thee, fris, bier en wijn).
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op zodat we kunnen kijken wat
de mogelijkheden zijn. Prijzen in overleg.

Wijn- en bierproeverij

Op aanvraag

Nu ook wijn- en bierproeverij bij Beerkens Catering vanaf 15 personen.
Een heerlijk avondje bier of wijn proeven met diverse door u zelf te maken
bijpassende gerechten. U maakt kennis met 8 verschillende wijn- en biersoorten
van licht tot zwaar en van blond tot donker bier.
Er wordt het een en het ander verteld over de wijn- en biersoorten.
Dit is een avondvullend programma.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op zodat we kunnen kijken wat de
mogelijkheden zijn. Prijzen in overleg.
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Dranken
		
Heineken bier
50 liter
Heineken bier
30 liter
Hertog Jan bier
50 liter
Bier van het huis (Steenberger)
50 liter
Bier van het huis (Steenberger)
30 liter
Bier van het huis (Steenberger)
20 liter
Bier
per flesje
Oud bruin
per flesje
Malt
per flesje
Radler
per flesje
Rose bier
per flesje
		
Cola
per 1,5 liter
7up
per 1,5 liter
Sinas
per 1,5 liter
Cassis
per 1 liter
Spa rood
per 1,5 liter
Spa blauw
per 1,5 liter
Jus d’orange
per 1 liter
Appelsap
per 1 liter
Huiswijn rood
Huiswijn wit
Overige wijnen
Sterke drank

per 0,75 liter
per 0,75 liter
Op aanvraag
Op aanvraag

Excl. btw
€ 135,00
€ 109,00
€ 155,00
€ 99,00
€ 83,00
€ 67,00

Incl. btw
€ 163,35
€ 131,89
€ 187,55
€ 119,79
€ 100,43
€ 81,07

€ 0,75
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

€ 0,91
€ 1,21
€ 1,21
€ 1,21
€ 1,21

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00

€ 2,18
€ 2,18
€ 2,18
€ 2,18
€ 1,64
€ 1,64
€ 2,18
€ 2,18

€ 7,00
€ 7,00
Op aanvraag
Op aanvraag

€ 8,47
€ 8,47
Op aanvraag
Op aanvraag

Alleen volle fusten met verzegeling worden terug genomen.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Andere soorten bier op aanvraag.
Alleen volle flessen worden retour genomen, voor ontbrekende flessen wordt statiegeld
in rekening gebracht.
Dranken worden gekoeld aangeleverd.
Bij levering onder de € 75,00 worden € 15,00 bezorgkosten in rekening gebracht.
Boven de 35 kilometer tellen wij € 0,45 (excl. 21% btw) per gereden kilometer.
Bij levering boven de € 75,00 vervallen de bezorgkosten dit geldt ook bij afname
van buffetten in combinatie met huur spullen.
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Verhuur
Meubilair
Rieten stoel
Plastic kuipstoel
Check chair luxe
Luxe stoel gevoerd
Barkruk
Sta tafel
Tafel 1.60 x 0.80 mtr.
Tafel 2.00 x 0.60 mtr.
Tafel 2.00 x 0.70 mtr.
Tafel 1.50 mtr. doorsnee
Tafel 1.20 mtr. doorsnee
Tafelkleedje ronde tafel
Tafelkleedje rechte tafel
Tafelrok voor sta tafel
Dinerlinnen incl. servet

Excl. btw
€ 2,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,00
Op aanvraag

Incl. btw
€ 3,03
€ 1,21
€ 2,42
€ 2,42
€ 2,42
€ 7,26
€ 3,63
€ 3,63
€ 4,24
€ 4,84
€ 3,63
€ 2,42
€ 2,42
€ 3,63
Op aanvraag

Glaswerk
Bierglas
Bierpul
Frisdrankglas
Wijnglas wit of rood
Longdrink glas
Champagne flute
Borrelglas
Sherry-, portglas
Whiskeyglas
Bierglas kunststof onbreekbaar

Excl. btw
€ 0,20
€ 0,30
€ 0,20
€ 0,30
€ 0,20
€ 0,50
€ 0,20
€ 0,30
€ 0,30
€ 0,20

Incl. btw
€ 0,24
€ 0,36
€ 0,24
€ 0,36
€ 0,24
€ 0,60
€ 0,24
€ 0,36
€ 0,36
€ 0,24

Koffiebenodigdheden
Kop, schotel en lepel
Theeglas
Room en suiker stelletje
Gebaksbordje en vorkje
Waterkoker
110-Kops koffieketel
80-Kops koffieketel
40-Kops koffieketel
Koffie of thee thermoskan
Koffie grove maling 500 gram
Koffie grove maling 250 gram

Excl. btw
€ 0,25
€ 0,20
€ 0,60
€ 0,30
€ 2,50
€ 10,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 2,00
€ 6,25
€ 3,20

Incl. btw
€ 0,30
€ 0,24
€ 0,73
€ 0,36
€ 3,03
€ 12,10
€ 10,89
€ 8,47
€ 2,42
€ 6,81
€ 3,49

Prijswijzigingen voorbehouden.
Bij verhuur van materialen die niet schoon retour komen berekenen wij een toeslag van 50%.
Tenten op aanvraag, bij bevestiging kunnen deze niet meer geannuleerd worden.
Alle prijzen zijn exclusief € 15,00 bezorgkosten. Bij een bedrag boven de € 75,00 vervallen de bezorgkosten.
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Drankbenodigdheden
Koelkast staand
Koelkast met werkblad
Koelwagen
Verrijdbare tap *
Tafel tap *
Dienblad diverse

Excl. btw
€ 18,50
€ 18,50
€ 100,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 1,00

Incl. btw
€ 22,39
€ 22,39
€ 121,00
€ 60,50
€ 36,60
€ 1,21

Excl. btw
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 4,50
€ 12,50
€ 8,00

Incl. btw
€ 12,10
€ 12,10
€ 12,10
€ 5,45
€ 15,13
€ 9,68

Excl. btw
€ 100,00
Op aanvraag
€ 15,00
€ 15,00
€ 45,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 20,00

Incl. btw
€ 121,00
Op aanvraag
€ 18,15
€ 18,15
€ 54,45
€ 18,15
€ 60,50
€ 24,20

* inclusief dienblad, koolzuur, bierspatel, spoelborstel
Decoratie
Kamerscherm 2 bij 2 mtr.
Italiaanse designlamp
Witte tuinlantaarn
Palmboom of andere struiken
Prikkabel (verlichtingssnoer), wit, 25 mtr. *
Prikkabel (verlichtingssnoer), wit, 6 mtr. **
* gekleurde lampen 25 meter toeslag € 2,50 excl. btw
** gekleurde lampen 6 meter toeslag € 1,00 excl. btw
Diverse
IJscokar \ haringkar
Softijsmachine ( 220 volt)
Kapstok, 40-haaks
Praatstoel
Terrasverwarming incl. gas
Terrasverwarming elektra
Springkussen (4 bij 4 )
Ranja kabouter exclusief ranja/bekers

Prijswijzigingen voorbehouden.
Bij verhuur van materialen die niet schoon retour komen berekenen wij een toeslag van 50%.
Tenten op aanvraag, bij bevestiging kunnen deze niet meer geannuleerd worden.
Alle prijzen zijn exclusief € 15,00 bezorgkosten.
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CATERING SERVICE
ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

· Buffetten zijn inclusief 9% btw.
· Personeelskosten voor kok of bediening bedragen € 35,00 per uur per persoon, excl. 21% btw.
·	Vermindering van aantal personen minimaal 48 uur voor aanvang van de partij doorgeven.
Anders wordt het aantal opgegeven personen in rekening gebracht.

·	Bij annulering van een partij binnen 2 dagen voor aanvang van de partij zullen de gemaakte
kosten in rekening gebracht worden.

·	Gelieve één week voor aanvang van de partij een aanbetaling van 30% bij partijen boven
€ 1500,00 excl. btw.

·	Minimale afname € 75,00 excl. btw voor gratis bezorging binnen 20 kilometer in en om
Boxmeer. Zitmen onder dit bedrag dan kan men het zelf afhalen, voor bezorging wordt er
dan € 12,50 excl. btw in rekening gebracht.

·	Voor huurspullen of drank alleen, wordt er € 15,00 bezorgkosten (excl. 21% btw) in rekening
gebracht, mits men het zelf op komt halen en terug brengen.

·	Als men bij het verhuur van alleen huurspullen de gehuurde spullen niet schoon retour geeft
dan berekenen wij een toeslag van 50%.

· Voor vermissing of breuk wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
· Boven 35 kilometer tellen wij € 0,45 (excl. 21% btw) per gereden kilometer.
· Tenten kunnen na bevestiging niet meer geannuleerd worden.
· Betalingen binnen 14 dagen.
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CATERING SERVICE
Veldweg 4 - 5447 BH Rijkevoort
T: 0485 - 522 267 - M: 06 537 51 421
E: info@beerkenscatering.nl

Bent u op zoek naar een professionele catering service die van
alle markten thuis is? Van compleet verzorgde lunches, warme
en koude buffetten tot borrelgarnituren, barbecues of de
volledige catering van uw feest? Dan bent u bij ons op het juiste
adres! Beerkens Catering is in 1998 opgericht en werkt dagelijks
met veel enthousiasme vanuit Rijkevoort. In deze prijslijst
treft u een overzicht van onze catering services aan. Ook combinaties
of arrangementen naar eigen keuze behoren tot de mogelijkheden.
Neem daartoe gerust contact met ons op.

