Catering
Buffetten

Deze buffetten gaan vanaf 20 personen.
De buffetten worden warm bij u thuisbezorgd.
Mediteraans buffet

Vanaf 20 personen | €31,50 p.p.
Koude gerechten
Brood en kruidenboter,
Assiette charcutterie (verschillende soorten vlees)
Assiette Norvègien (verschillende soorten vis)
Anchoïade (ansjovismayonaise met groenten)
Tomaat met mozzarella en basilicum
Prosciutto met meloen en aubergine kaviaar
Taboulé
Pastasalade met chorizo
Gemarineerde gambastaartjes met koriander
Diversen soorten tapas (olijven, pruimen met spek, pinchos, et cetera)
Salades met rauwkost, croutons, nootjes en spekjes
Tapenade van zongedroogde tomaten
Tapenade van olijven
Warme gerechten
Bouillabaisse
Boeuf bourguignon
Gratin dauphinois
Ratatouille
Pasta
Dessert
Chocolade mousse met peren in rode wijn
Crème caramel
Gebruik maken van borden en bestek?
Breng je ze schoon terug
€1,- p.p.
Breng je ze vuil terug
€2,- p.p
Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur
Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

Catering
Buffetten

Bourgondisch buffet

Vanaf 20 personen | €29,00 p.p.
Koude gerechten
Brood en kruidenboter
Diversen soorten quiche (hartige taart)
Ham met meloen
Vleesschotel (rundvleessalade en vleeswaren)
Visschotel (diverse soorten gerookte vis)
Salade met croutons en nootjes
Rauwe groente met dipsaus
Diverse tapas (bladerdeeg met worst, pruim in spek, pittige gehaktballetjes)
Komkommersalade met crème fraîche en ui
Gemarineerde olijven
Diversen sausjes
Warme gerechten
Beenham met pikante saus
Scampi's in knoflook
Saté
Gebakken aardappeltjes met ui en tijm
Rijst met ei en groenten
Groenten mix (boontjes, erwtjes, worteltjes)
Dessert
Crème brûlée (pudding met gebrande suiker)
Vers fruit
Aardbeienbavaroise
Gebruik maken van borden en bestek?
Breng je ze schoon terug
€1,- p.p.
Breng je ze vuil terug
€2,- p.p
Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur
Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

Catering
Buffetten
Tapas buffet

Vanaf 20 personen | €32,50 p.p.
Koude gerechten
Brood en kruidenboter
Chorizo
Champignon à la Greque
Bladerdeeg met worst
Pruimen met spek
Gemarineerde komkommer
Tapenade van zongedroogde tomaten
Gemarineerde garnalen
Aioli
Vijf verschillende soorten kaas met druiven, walnoten, honing en notenbrood
Parmaham, spinata, gerookte ham
Gerookte forel, gerookte zalm, makreel
Pikante gehaktballetjes, Pinchos
Diverse soorten quiche
Komkommer met geitenkaas
Pastasalade
Salade met gegrilde groenten en feta
Tomaat met mozzarella en basilicum
Warme gerechten
Paella (met kip en garnalen)
Lasagne
Dessert
Crème Catalana
Gemarineerde sinaasappel met mint

Gebruik maken van borden en bestek?
Breng je ze schoon terug
€1,- p.p.
Breng je ze vuil terug
€2,- p.p

Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur
Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

Catering
Huiskamer buffetten

Deze buffetten gaan vanaf 10 personen.
Vanaf 20 personen worden de buffetten warm bij u thuis bezorgd.
Mediteraans huiskamer buffet
Vanaf 10 personen | €22,50 p.p.
Koude gerechten
Stokbrood met kruidenboter
Aardappel-tonijnsalade, Pastasalade
Gerookte zalm, makreel, forel, Noorse garnalen
Boerensalade met kip, spekjes, nootjes en croutons
Prosciutto met meloen
Bruchetta met scampi en bruchetta met geitenkaas
Amuseglaasjes met kip pinchos met taboule
Amuseglaasjes met kaas duo en appelstroop
Quiche Lorraine en quiche gerookte zalm met broccoli
Warme gerechten
Kip stroganoff, scholrolletjes in tomaten-roomsaus
en aardappels in schil met rozemarijn
Dessert
Tiramisu met zomerfruit, mini appeltaartjes,
petit-glacés en oreobonbons

Gebruik maken van borden en bestek?
Breng je ze schoon terug
€1,- p.p.
Breng je ze vuil terug
€2,- p.p
Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur
Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

Catering
Huiskamer buffetten

Deze buffetten gaan vanaf 10 personen.
Vanaf 20 personen worden de buffetten warm bij u thuis bezorgd.
Bourgondisch huiskamer buffet
Vanaf 10 personen | €17,50 p.p.
Koude gerechten
Diverse quiches
Ham met meloen
Rundvleessalade met gedroogde ham en kipfilet
Zalm, Noorse garnalen en makreel
Diverse tapas (balletje gehakt, pruimen met spek, bladerdeeg met worst)
Cocktailsaus, kruidenboter en stokbrood
Warme gerechten
Saté, beenham, nasi en gebakken aardappels
Dessert
Aardbeienbavaroise en chocoladebavaroise

Potten

Saté pot
Vanaf 60 stokjes | €1,95 p.st.
Saté, gebakken uitjes en stokbrood
Hotdog pot
1 hotdog p.p. | €3,25 p.p.
Hotdog, broodje, pickles en mosterdsaus

Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur
Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

Catering
Hapjesbuffet 1

Vanaf 20 personen | €10,95 p.p.
Hapjesschaal

Balletje gehakt, pinchos, Ave au poivre (peperworst) met augurk,
cantal (kaas) met olijfje, canapé met tapenade,
gemarineerde gambastaartjes, pruimen met spek
en wrap gevuld met tonijnsalade.

Luxe hapjesschaal

Canapé met kip en jam, canapé met gerookte paling,
canapé met prosciutto en dragonmosterd, canapé met Franse brie,
tomaat gevuld met Hollandse garnalen, gevuld eitje,
bonbon van gerookte zalm en komkommer met geitenkaas.

Wrap hapjesschaal

Wrap tonijn, wrap zalm met roomkaas, wrap met geitenkaas,
appelstroop en walnoten, wrap met kip, spekjes en honingmosterdsaus

Turks brood gevuld met:

Gehakt, tomaten tapenade en sla
Brie, walnoten en appelstroop
Kip, heksenkaas en spinazie

Rosbief en mosterdsaus
Zalm, kruidenroomkaas en ui

Snackschaal

Balletje gehakt, kipkluifje, gekookt spek, gekookte ribbetjes en mosterd

Saté pot

Twee stokjes saté p.p., gebakken uitjes en stokbrood
Gebruik maken van borden en bestek?
Breng je ze schoon terug
€1,- p.p.
Breng je ze vuil terug
€2,- p.p
Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur
Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

Catering
Hapjesbuffet 2

Vanaf 20 personen | €18,95 p.p.
Vleesschotel

Spinata, coppa en gekookte ham

Visschotel

Makreel, gerookte zalm en paling

Kaasplateau

Drie verschillende soorten kaas met druiven, honing en walnoten
Bij de schotels zitten verschillende soorten brood met kruidenboter en tapenade

Bruchetta's

Bruchetta met tartaar van zalm en radijs
Bruchetta van romige geitenkaas, quinoa en walnoten
Bruchetta met tapenade van zongedroogde tomaat en coppa
Bruchetta met gamba's en gemarineerde komkommer

Amuse glaasjes

Garnalen met venkel en koriander
Gemarineerde zalm met dille en komkommer
Rosbief met zoetzure groente
Geitenkaas met quinoa en pruimen
Droge worst met dragonmosterd

Warm gerecht

Saté pot: 2 stokjes p.p. met stokbrood en gefrituurde uitjes
of
Warme zalm met dille Gebruik maken van borden en bestek?
Breng je ze schoon terug
Breng je ze vuil terug
Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur
Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

€1,- p.p.
€2,- p.p

