Horeca Centrum "Heerlijkheid"
Horeca Centrum "Heerlijkheid"
Tolhuisstraat 1
9363 AX Marum
Tel; 0594-641111

Aantal personen;
Datum;
Naam;
Adres;
Plaats;
Telefoon nr;
E-mail adres;

Keuze lijst 2 soorten soep aankruisen
Mosterdsoep
Tomatensoep
Tomaat basilicumsoep
Chinese tomatensoep
Groentensoep
Chinese groentensoep
Kerrie soep
Champignone soep
Goulash soep
Kippensoep
Chinese kippensoep
Broccolisoep
Erwtensoep
(seizoen)
Bruine bonensoep (seizoen)

€ 2,50 p.p.
Pompoen soep
Uiensoep
Schorseneer soep
Asperge soep
Paprikasoep
Vis soep
Minestrone soep

Eigen wens van soep

Keuze lijst 2 soorten brood aankruizen en 2 soorten bijlage aankruizen € 2,95 p.p.
Stokbrood wit
Stokbrood bruin
Foccacia mediteriane
Tomaten brood
Croissants
Italiaanse bol

Kruidenboter
Tomaten tappenade
Kruiden pesto
Aioli
Mosterdsaus
Olijven tappenade

Keuze lijst 1
Keuze lijst 2

3 soorten samengestelde salade`s aankruizen
3 soorten enkelvoudige salade`s aankruizen

€ 5,95 p.p.

Keuze lijst 1
Vlees salade
Tonijnsalade
Zalmsalade
kipkerrie salade
aardappelspek salade
Salade met mozzarella
Komkommer salade
Boeren rauwkost salade
Couscous salade
Rodekool salade
wittekool salade

Griekse salade
Eiersalade met spek
Eiersalade vegetarisch
Pasta salade
Rijst salade vers fruit
Groenten salade
Tomaten salade
Salade caprese
Witlof salade

Keuze lijst 2
Silverui
Amsterdamse uien
Augurk
Champignons uit oven (koud)
Gegrilde aubergine`s (koud)
Gemarineerde tomaat

Extra aanvulling

Gegrilde Courgette`s (koud)
Gegrilde groenten (koud)
Aardappels uit de oven (koud)
Gemarineerde olijven
Gemarineerde komkommer
Gemarineede wittekool

Horeca Centrum "Heerlijkheid"
Keuze lijst.

€ 12,50 p.p.

Is de keuze alleen voor warm gedeelte
dan berekenen wij € 14,95 p.p.

1 chaffing 2 keuze`s uit lijst invullen
2 chaffing 2 keuze`s uit lijst invullen
3 chaffing 2 keuze`s uit lijst invullen

Varkenshaas in champignone saus
Rollade in jus
Kip kerrie
Gehaktballetjes in pinda saus
Gehaktballetjes in tomaten saus
Kip piri piri
Varkensfilet
Kipsaté
Varkenssaté
Lof schotel met beenham en kaas
Lasagne bolognese
Pannenkoeken
Braadworst met gebakken ui ringen

Pikante kip wings
runder stoofpot
Gegrilde spareribs
Zalm filet dille saus
Vis rolletje met witte wijnsaus
Fricandeau met pepersaus
Kipfilet in saus met vruchten
Kipcarbonade uit de oven
Kleine schnitzel boeren
Chili con Carne
Macaroni schotel
Karbonade in jus

Aardappel gratin
Gepofte aardappel

2 chaffing tot 20 personen

Rijst (witte)
Warme groenten
Rabarber
Stoofperen (seizoen)
Rijst (gele)

Keuze lijst dessert

€ 4,25 p.p.

Griekse Yoghurt met kersenvulling
Griekse Yoghurt met aardbeienvulling

Pannacotta
Chocolade mouse
Slagroomsoes met chocolade
Tiramisu op lange vingers
Vers fruit bombe
Advocaat met slagroom

3 chaffing vanaf 20 personen

schepijskar
bolletjes schepijs keuze smaak
Schepijskar € 20,00
Hoorntjes € 0,25 p.st.
1 bolletje p.p. € 1,00
2 bolletjes p.p. € 2,00
3 bolletjes p.p. € 3,00
smaken aangeven bij extra aanvulling

Extra Service
Borden, soepkoppen en bestek zijn gratis in bruikleen te krijgen.
Alles dient na gebruik weer schoon afgeleverd te worden.
Eventueel vuil retour bereken wij € 1,50 p.p.
Buffet
Het buffet is mogelijk te leveren inclusief buffet tafel met rokken.
Afmeting per tafel is 1.80 bij 0.80m
Aantal tafels meeleveren
Het buffet is opgeshowed met buffet decoratie
Stroom
Al onze chaffings werken op stroom
U moet rekening houden met
1200 watt per chaffing
Betaling
Alle prijzen zijn exclusief btw
Bij bedragen bovende € 500,- vragen wij een aanbetaling van 20%
Facturen dienen na facturatie binnen 7 dagen betaald te worden ( of anders in overleg )
Niet nagekomen betaling wordt per week verhoogt met 7% rente

