CATERING

Markt 2
7121 CS Aalten
Tel: 0543-472419
www.stegers.nl
Kom voor een bestelling
even langs of bel ons!

Naast het gebruikelijke, ruime assortiment aan diensten kunnen wij voor u thuis
diverse buffetten verzorgen. Dit is mogelijk vanaf 10 personen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Warm en koud buffet
€ 15,00 per persoon. Het warm en koud buffet bestaat uit:
Salades: Huzarensalade | Zalmsalade | Kartoffelsalade | Pastasalade
Vlees: Schnitzels | Gehaktballetjes
Vis: Zalm | Makreel | Haring
Koude sausen: Cocktailsaus | Knoflooksaus
Brood: Stokbrood | Roomboter | Kruidenboter
Warme sausen: Pindasaus | Zigeunersaus | Roomsaus
Fruit: Diverse vruchten

(Bovenstaand buffet zonder vis? Dit kan! Prijs per persoon € 12,50)
Het bovenstaande buffet kan worden uitgebreid met:
Kipfilet òf Saté òf Rollade met roomsaus
Extra prijs per persoon
Garnalen, forel en zalmfilet
Extra prijs per persoon

€ 2,25
€ 4,50

Ook bestaat de mogelijkheid, in overleg, een samenstelling naar eigen keuze te maken.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dinerbuffet
€ 17,50 per persoon. Het dinerbuffet bestaat uit:
•
•
•

4 Soorten vlees: Schnitzel | Kipfilet | Varkenshaas | Biefstuk òf Rollade
met sausjes en champignons (of een variant met 1 of 2 soorten vis)
Gebakken aardappelen, patates frites, aardappelkroketten
Gemengde sla, rauwkost, vruchten en diverse warme groentes

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Schnitzelbuffet
€ 15,00 per persoon. Het schnitzelbuffet bestaat uit:
•
•
•

1 Schnitzel per persoon met sausjes en champignons
Gebakken aardappelen, patates frites, aardappelkroketten
Gemengde sla, rauwkost, vruchten en diverse warme groentes

Afhankelijk van het seizoen kunnen we ook een stamppottenbuffet of themabuffet verzorgen

Lunchbuffet
€ 13,00 per persoon. Het lunchbuffet bestaat uit:
•
•
•
•

Groenten- en tomatensoep
Kroket
Diverse broodjes | Brood | Diverse vleeswaren | Diverse kaassoorten
Tomaat | Ei | Komkommer | Aardbeien | Vers fruit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Broodjesbuffet
€ 9,00 per persoon. Het broodjesbuffet bestaat uit:
Mini-broodjes | Shoarma | Warm vlees | Verse worst | Plus sausjes

Bovenstaand buffet met extra salades en rauwkost? Extra prijs € 3,00 p.p.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huzarensalade
Vleessalade òf Russisch ei
Salade, zalm & makreel
Zalmsalade
Hors d'oeuvre
Luxe salade

per
per
per
per
per
per

persoon
persoon
persoon
persoon
persoon
persoon

Huzarensalade
Zalmsalade

los, per kilo
los, per kilo

€
€
€
€
€
€

4,50
6,50
7,00
8,50
10,00
13,50

€ 6,50
€ 10,00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Verder leveren wij u graag:
Diverse soorten borrelhapjes
Warme hapjes (bittergarnituur)
Luxe hapjes

per stuk
per stuk
per stuk

€ 0,90
€ 0,55
€ 1,45

Huur borden, bestek en servetten:
Afwassen borden en bestek:
Bezorgkosten (1 maal de afstand)
Ophaalkosten (1 maal de afstand)

per
per
per
per

€
€
€
€

persoon
persoon
kilometer
kilometer

Graag informeren we u over de verschillende mogelijkheden.
Maak hiervoor een afspraak of kom gerust langs.

0,50
0,50
2,00
2,00

Prijswijzigingen voorbehouden. Heeft iemand een allergie? Meld het ons!

Salades
Minder uitgebreid dan het buffet maar net zo smakelijk en bovendien
voor thuis erg gemakkelijk, zijn onze opgemaakte salades:

