uitvaart catering
arrangementen

voor een bijzonder afscheid

voor een bijzonder afscheid

Een afscheid
bijzonder afsluiten?
Maashorst Catering
zorgt voor een passende
culinaire beleving.
Wij informeren u graag
over de uiteenlopende
mogelijkheden, waarbij
uw wensen centraal staan.
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Ontbijt arrangementen

Lunch arrangementen

Hapjes arrangementen

Dranken

Algemene informatie vindt u
op de achterzijde van deze brochure.
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Ontbijt arrangementen

Luxe buffet
Brood
Diverse luxe broodjes en broodsoorten

Basic buffet
Brood
Diverse broodsoorten
Beleg
Kaas 2 soorten
Vers gesneden vleeswaren
Gekookt eitje
Jam
Duo penotti
Hagelslag
Roomboter
Margarine
Handfruit

€ 14,00 per persoon
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Beleg
Kaas 3 soorten
Vers gesneden luxe vleeswaren
Gekookt eitje
Roerei
Luxe hartige belegsoorten
Jam
Duo penotti
Hagelslag
Rauwkostsalade
Fruitsalade

€ 19,50 per persoon
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Lunch arrangementen

Echt brabants
Soep
Keuze uit:
Maïssoep
Toscaanse tomatensoep
Brabantse groentesoep
Seizoenssoep

Soep met boterhammen

Brood
2 belegde broodjes
(vleeswaren, kaas en zoet)
Krentenmik met appelstroop boter
Inclusief koffie, thee en water

Traditioneel

Soep
Keuze uit:
Maïssoep
Toscaanse tomatensoep
Brabantse groentesoep
Seizoenssoep

Soep
Keuze uit:
Maïssoep
Toscaanse tomatensoep
Brabantse groentesoep
Seizoenssoep
Brood
Divers belegde boterhammen
Krentenmik met appelstroop boter

Brood
Luxe belegd broodje
Krenten-notenmik met appelstroop boter

Brood
Diverse broodsoorten
Vijf soorten beleg (zoet en hartig)
Krentenbol
Worstenbroodje
Zult
Balkenbrij
Bloedworst

Warme snack
Keuze uit:
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Kroket
Vegetarische pasteitje
Quiche lorraine

Net iets meer

€ 12,00 per persoon
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€ 11,00 per persoon

€ 13,25 per persoon

€ 16,50 per persoon
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Lunch arrangementen

Effe wat anders
Soep
Keuze uit:
Maïssoep
Toscaanse tomatensoep
Brabantse groentesoep
Seizoenssoep
Broodtaart
Brood in de vorm van een taart, gesneden
in 12 stukken. Keuze uit:
Waldkorn: boerenham met piccalilly
Volkoren: gegrilde groente en
mosterdkaas
Meergranen: rosbief, pesto en parmezaan
Boeren wit: bieslook roomkaas met
gerookte zalm

Zoet bladerdeeg hapje
Fruitsalade
Warme snack
Keuze uit:
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Kroket
Vegetarische pasteitje
Quiche lorraine

Hartig
Soep
Tramezinni (wit broodpuntje)
Mini broodje, luxe belegd
Wrap
Scone
Quiche Lorraine
Gehaktbroodje/groentepasteitje
Rosbiefrolletje
Zoet
Bessen muffin
Carrotcake
Brownie
Fruitsalade
Inclusief koffie en thee

High tea D’n Maashorst

€ 17,50 per persoon
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€ 22,50 per persoon
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Hapjes arrangementen

Koude luxe hapjes
Bladerdeeg hapje met gorgonzola en peer
Bruschetta vlees/vis/vegetarisch
Rosbiefrolletje met rucola
Thais kipspiesje met sesam en soja

Gemengde hapjes

Gedroogde hambuideltjes met roomkaas
Mini carpaccio met pesto en rucola
Reuze garnalen met knoflookmayonaise
Haringsalade met appel en rode bietencrème
Wrapje kip/vlees/vegetarisch
Rosbiefrolletje met rucola
Spiesje van tomaten, mozzarella en basilicum

Koud
Wrapje kip/vlees/vis/vegetarisch
Rosbiefrolletje met rucola
Spiesje van tomaten, mozzarella
en basilicum
Glaasje garnalen cocktail

Warm
Mini saucijzenbroodje of
mini worstenbroodje
Gemengde bittergarnituur

Kip cocktail

Koude hapjes

€ 10,50 per persoon
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€ 16,00 per persoon

€ 15,00 per persoon
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Hapjes arrangementen

Warme hapjes

Gemengde warme hapjes
Mini worstenbroodje

Gemengde bittergarnituur
gefrituurd 3 stuks

€ 3,50 per persoon

Bitterballen 3 stuks

€ 3,50 per persoon

Oosterse hapjes 3 stuks

€ 3,85 per persoon

Mini worstenbroodje

€ 1,55 per stuk

Mini saucijzenbroodje

€ 1,60 per stuk

Worstenbroodje

€ 2,60 per stuk

Saucijzenbroodje

€ 2,85 per stuk

Mini saucijzenbroodje
Gemengde bittergarnituur

€ 7,50 per persoon
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Broodplank

Hapjes arrangementen

Twee soorten brood en drie dippers
Keuze uit:
Stokbrood
Landbrood
Desem
Turks
Focaccia
Nan

Extra brood wordt berekend met
een meerprijs per persoon

Dippers
Keuze uit:
Truffelmayonaise
Kruidenboter
Basilicumolie
Fetadip
Tonijnsalade
Makreel creme
Tapenade champignon
Tapenade tomaten
Tapenade olijven
Guacamole
Aioli ( knoflook mayonaise)
Tzatziki

Extra dippers worden berekend met
een meerprijs per persoon

Gevulde weckpotjes

Borrelplank

Olijven

€ 1,40 per persoon

Gemarineerde
mini-paprika’s

€ 1,40 per persoon

Gemarineerde
champignons

€ 1,40 per persoon

Kaasblokjes

€ 1,40 per persoon

Worst plakjes

€ 1,40 per persoon

Borrelnootjes

€ 1,40 per persoon

Kaasstengels

€ 1,40 per persoon

Gemengde Noten

€ 2,15 per persoon

Worst, kaas, nootjes en kaasstengels

€ 3,00 per persoon
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€ 4,00 per persoon
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Medewerkers

Dranken

Dranken
Aantal personen vanaf
Frisdrank
Sappen
Mineraalwater
Bier (van de tap)
Bier (fles)
Huiswijn
Port/Sherry/Vermout
Prosecco
Mixdrank
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd

50
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 3,00
€ 3,30
€ 3,40
€ 3,40
€ 4,20
€ 5,00
€ 4,80
€ 5,00

75
€ 1,90
€ 1,90
€ 1,90
€ 2,80
€ 3,10
€ 3,20
€ 3,20
€ 4,00
€ 4,70
€ 4,50
€ 4,70

100
€ 1,70
€ 1,70
€ 1,70
€ 2,50
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,80
€ 4,50
€ 4,30
€ 4,50

Gastheer/Gastvrouw
Hulp/ keuken bediening
Kok
Horeca manager

150
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,30
€ 2,60
€ 2,70
€ 2,70
€ 3,50
€ 4,20
€ 4,00
€ 4,20

Naar schatting zullen de medewerkers voor aanvang aanwezig zijn
en opruimtijd nodig hebben. Dit zal in goed overleg worden bepaald.

Koffie en thee
Aantal personen vanaf
Koffie percolator
Koffiebar Illy espresso
Thee

Prijzen zijn per consumptie

De dranken worden op basis van nacalculatie

€ 28,50 per uur
€ 17,50 per uur
€ 36,00 per uur
€ 47,00 per uur

50
€ 1,70
€ 2,50
€ 1,70

100
€ 1,50
€ 2,30
€ 1,50

Drankarrangementen

berekend. Tijdens het afscheid kunt u ook kiezen
voor onze totale drankarrangementen. Inclusief
tapunits, glaswerk en koelbuffetten.

Aantal personen vanaf
Arrangement 2,0 uur
Arrangement 2,5 uur
Arrangement 3,0 uur
Arrangement 3,5 uur
Arrangement 4,0 uur
Arrangement 4,5 uur
Arrangement 5,0 uur

50
€ 11,00
€ 13,75
€ 16,50
€ 19,25
€ 22,00
€ 24,75
€ 27,50

100
€ 10,00
€ 12,50
€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00
€ 22,50
€ 25,00

Overige
mogelijkheden
Glazen huur
Tapkosten
Barbuffet / koeling

€ 0,25 per stuk
€ 80,00 per unit
op aanvraag

Prijzen zijn per persoon
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Algemene informatie
Wij hopen dat u een keuze
heeft kunnen maken die bij
het afscheid past.

Twijfelt u toch ergens over?
Neem dan gerust contact
met ons op.

Passen onze arrangementen
niet bij uw wensen?
De producten uit de arrangementen
zijn uiteraard ook los te bestellen.

Of heeft u specifieke wensen?
Wij maken graag een offerte
op maat voor u.

Heeft u vragen?
info@maashorstcatering.nl
06-11643420
Postadres
De Louwstraat 25
5374 CE Schaijk

“voor een bijzonder afscheid”
www.maashorstcatering.nl

