Cateringsuggesties
ONTBIJT

PRIJS 9,95 P.P.

Diverse broodjes en broodsoorten, croissants, beschuit,
crackers, rozijnenbrood, kaas, diverse vleeswaren, tomaatjes,
zoetwaren, gekookt eitje, kwark, fruit, glaasje verse jus.

ONTBIJT EENVOUDIG

PANNENKOEKENPICKNICK

PRIJS 9,95 P.P.
Met een bolderkar vol benodigdheden en ingrediënten zoals
beslag, spek appel, rozijnen, etc. op pad om een mooie plek te
zoeken voor het bakken van een stapel pannenkoeken.

PRIJS 7,50 P.P.

Diverse broodjes en broodsoorten, kaas, diverse vleeswaren,
zoetwaren, gekookt eitje, kwark.

STAMPPOTBUFFET

LOSSE BROODJES aan de deur gebracht

PRIJS 17,95 P.P.
Boerenkool-Zuurkool-Hutspot
Rookworst-Ribbetjes-Hachee
Spekjes-tafelzuur-stoofpeertjes of appelcompote

Harde broodjes gesorteerd
Croissants

Idem als hierboven met 2 soorten stamppot ipv 3

BBQ PAKKET 1
Entrecote
Varkenssaté
Gehaktspies
Speklapje
Braadworst

BBQ PAKKET 2
Saté
Runderhamburger
Braadworst
Biefstuksteak

0.60 p.s.
0.95 p.s.

PRIJS 11.95 P.P.
huur gas en schoonmaak bbq 20,=
incl. stokbrood 3x sauzen
kruidenboter
rundvleessalade en rauwkostsalade
PRIJS 10.95 P.P.
huur gas en schoonmaak bbq 20,=
incl. stokbrood 3x sauzen
kruidenboter
rundvleessalade en rauwkostsalade

GOURMET
PRIJS 13,95 P.P.
Div. stukjes vlees waaronder;
Biefstuk, varkenshaas, reepjes shoarma, mini cordon
bleu, mini slavink, mini hamburger, kipfilet
Div bijgerechtjes waaronder;
Rundvleessalade
Ui/paprika/champignons,
Rauwkost
Overig;
Diverse 3x sauzen, stokbrood, kruidenboter
Huur en schoonmaak per gourmetstel (6-8 pers) 10,=

TAPAS
PRIJS 18,95 P.P.
Diverse gerechtjes afhankelijk van seizoen zoals:
Meloen met serrano, quichepuntjes
Ham, olijven,
Spiesjes Spaanse vleessoorten/zongedroogde
tomaat/mozzarella
Gemengde salade met chorizo, kaasplank
Warm:
* Kipfilet/champignons en knoflook
* Gevulde champignons
* Gamba’s gebakken in hete knoflook en peperolie
* Tortilla ovenschotel met kaas
Diverse broodsoorten tapenades, knoflooksaus

16,95 P.P.

KOUD/WARM BUFFET

PRIJS 24,95 P.P.
3 warme vlees/visgerechten met passende sauzen:
Zalm
Schnitzeltjes
Saté
Gebakken aardappel-rundvleessalade-rauwkost
Stokbrood en sausjes.
Nagerecht ijscoupe/vruchten/slagroom

CHINEES BUFFET

PRIJS 13,95 P.P.
Fou yong hai, babi pangang, gebraden kip in ketjapsaus, saté,
kou loe yuk, kipfilet in zsechuan saus
Nasi en bami
Kroepoek

PASTA BUFFET

PRIJS 16,95 P.P.

Tagliatelle met vis, lasagna, spaghetti
Frisse rauwkost.
Keuze uit kop soep vooraf of een ijscoupe na

SCHNITZEL BUFFET

PRIJS 15,95 P.P.

Schnitzels met
* champignon roomsaus
* stroganoffsaus
Gebakken aardappelen
Warme groente en rauwkost

Wij regelen graag uw catering op maat. Wij zijn
altijd bereid met u mee te denken.
De Pol Groepsaccommodaties en B&B
Meijersgaardenweg 4-6
7481 RM BUURSE (GEMEENTE HAAKSBERGEN)
tel
0535696802
mail
info@de-pol.nl
site
www.de-pol.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Voor sommige arrangementen geldt een bestelminimum.

