
Aan Tafel

VOORGERECHTEN

Disposables suggesties

Carpaccio 
met truffelcrème, mesclun sla, parmezaanse kaas en pijnboompitten

Salade geitenkaas 
met little gem sla, gekookte rode biet, walnoten balsamico vinaigrette

Salade gerookte forel 
met mizuna sla, kappertjes, olijven, rode ui en gekookt ei

Gerookte zalm 
met mesclune sla, cornichons, radijs en limoenmayonaise

Makreelfilet 
aangemaakt met zure mayonaise, kappertjes en dille met boerenbrood

Gedroogde ham 
met meloenbolletjes, frisse rucola salade met pecannoten

Vitello tonnato
Gegaarde kalfssukade met tonijnmayonaise, kappertjes en rucola

53.305.43    krimp     125 stuks     Suikerriet bowl 900ml lam  19,5 1800
54.382.06    krimp       25 stuks     Depa saladebowl 1000cc rond 19cm
53.305.51    krimp     125 stuks     Suikerriet doos rechthhoek 600/900ml
54.275.06    krimp       25 stuks     Menubak 1 vak beige 240x210x70



Aan Tafel

SOEPEN

Disposables suggesties

Oosterse kippenbouillon 
met taugé, shanghai paksoi, gekookt ei en kipballetjes

Tomatensoep 
met gerookte kipfilet, parmezaanse kaas en basilicumpesto

Zaanse mosterdsoep 
met crème fraîche en bieslook

Kerriesoep 
met gamba, bosui en koriander

Tom kha kai 
met shiitake, oesterzwam, taugé, bosui, rode peper, kippendijen, limoen, 
en koriander

Groene asperge soep 
met rivierkreeftenvlees, zure room en tuinerwten en kruidencroutons

Wontonsoep 
Stevige kippenbouillon met wontons, chinese kool, paksoi, bosui, 
sesamolie

54.283.30    krimp       25 stuks     Depa biodore soepbeker+deksel 250ml
54.286.37    krimp       25 stuks     Depa biodore soepbeker+deksel  475ml
53.305.19    krimp        25 stuks     LA deksel soepbeker 780/960ml
53.305.27    krimp       25 stuks     PLA soepbeker 32oz 960ml



Aan Tafel

TUSSENGERECHTEN

Disposables suggesties

Pappardelle 
met pulled porc, tomaat, pijnboompitten en lente-ui

Scholfilet 
met witte wijnsaus, groene kruiden en olijventapenade

Ravioli ricotta spinazie 
met gruyere kaassaus en rucola

Gestoofde kalfswang 
met voorjaarsgroenten en parelgort

Mac&Cheese 
met frisse salade en citroendressing

Gamba piri piri
met rode peper, olijfolie, knoflook, peterselie en boerenbrood

53.305.01    krimp       50 stuks     Suikerriet box vierkant 375ml
53.305.35    krimp       50 stuks     PET deksel vierkant 375/500ml 
53.189.03    krimp        25 stuks     Aluminium schaal +deksel 42x114x140 0,5



Aan Tafel

HOOFDGERECHT

Disposables suggesties

Gestoofde kalfswang 
met gebraiseerde bospeen, ovenkriel en rode wijnjus

Boeuf Bourguignon 
met doperwten aardappelpuree, Hollandse boontjes en katenspek

Lasagne 
met spinazie, gehakt en Egmondse geitenkaas met tomatensalade van 
eigen bodem

Shortrib 
met gepofte aardappel, coleslaw en gegratineerde Hollandse bloemkool

Fish pie 
met venkel, dragon en kappertjes, met sperziebonen en zilveruitjes

Kipkerrie 
met geurige jasmijnrijst Chinese kool en koriander

Sticky chicken 
met kruidenrijst, paksoi, bosui en pinda

Zeebaarsfilet 
met broccoli, snijbonen, Alkmaarse gort en witte wijnsaus met dragon

Rode poonfilet
wortelcompote, spinazie, feta, citrus en granaatappel

29.250.24    krimp     100 stuks     Aluminium bak 911 lasagne
29.250.32    krimp     100 stuks     Deksel t.b.v. aluminium bak 911 lasagne
53.305.43    krimp     125 stuks     Suikerriet bowl 900ml 
53.305.51    krimp     125 stuks     Suikerriet doos rechthoekig 600/900ml 



Aan Tafel

DESSERTS

Disposables suggesties

Choclade brownie 
gesuikerde noten en karamelsaus

Tiramisu 
bittere chocolade en amaretti koekjes

Cheesecake
roodfruit compote en geslagen room

Tarte-tatin
met crême fraîche en geroosterde amandelen

Appeltaart
vanillesaus, krokante hazelnoten en slagroom

53.186.56     krimp     100 stuks     Cup+deksel 250cc rond 101 transparant

53.701.51     pak           25 stuks     Depa saladeshaker met deksel 300
54.299.74     krimp       25 stuks     Depa saladebowl 250ml rond 15cm
53.305.01    krimp       50 stuks     Suikerriet box vierkant 375ml
53.305.35    krimp       50 stuks     PET deksel vierkant 375/500ml



Aan Tafel

BORREL-/ 
SNACKKAART

Disposables suggesties

Kruidige kipkluifjes 
met chilisaus

Spaanse gehaktballetjes 
met tomatensaus

Gamba’s 
in knoflook olie en groene kruiden

Aardappel wedges 
met tomatensalsa

Ribs 
met shirasa mayonaise

Vegan balletjes 
met zoetzure saus

53.305.01     krimp      50 stuks     Suikerriet box vierkant 375ml
53.305.35     krimp      25 stuks     PET deksel vierkant 375/500ml
53.189.03     krimp       25 stuks     Aluminium schaal +deksel 42x114x140 0,5



Aan Tafel

BORRELPLANK

Disposables suggesties

Vlees 
serranoham, fuet, olijven, ossenworst, pickels, brood, boter 

Vis
makreel, forel, warm gerookte zalm, zalmsalade, uitjes, augurk, gekookt ei

Kaas
oude Reypenaer, camembert, rauwkoststengels, boerenbrie, compote, 
mosterd, toast

Tapas 
olijven, manchego, chorizo, brood, boter, olijfolie, serranoham, gevulde 
trostomaat

Vegan
boerenbrood, hummus, vegan filet, vegan balletjes tomatensaus, vegan 
kaas, noten en olijven

53.186.56    doos      100 stuks     Caterdoos bruin 357x248x80
53.187.05     doos      100 stuks     Cup+deksel 82x108mm 125cc transparant

53.204.11    krimp       50 stuks     PLA take away box 1300ml
53.305.01    krimp       50 stuks     Suikerriet box vierkant 375ml
53.305.35    krimp       50 stuks     PET deksel vierkant 375/500ml
54.013.28    krimp       40 stuks     Sier bagastro schaaltje 210x80


