Het leven vieren.
Cateringmogelijkheden

Stilstaan bij de
herinnering die
je verbindt.

Onvergetelijk.

Cateringmogelijkheden
Natuurlijk draagt ook catering bij aan de persoonlijke invulling van een afscheid. Een traditionele koffietafel
met soep, broodjes en koffie of thee? Liever een luxe, ambachtelijke lunch of een zoete proeverij? Of toch een
borrel onder het genot van smaakvolle hapjes? We maken en verzorgen de catering met alle liefde en aandacht.
En staan je cateringwensen er niet bij? In overleg is bijna alles mogelijk!

DRANKEN

Koffie/thee

€ 2,30

Frisdrank

€ 2,40

Bier (per fles)

€ 3,00

Malt bier (per fles)

€ 3,00

Witte, rode en rosé wijn (per glas)

€ 3,80

Prosecco (per glas)

€ 4,25

GEBAK/KOEK

Cake assortiment

€ 1,55

Vlaaibuffet (per punt)

€ 3,35

Taartbuffet met slagroom (per punt)

€ 3,75

Assortiment petit-fours (per stuk)

€ 2,60

Zoete special, arrangement

€ 4,95

Assortiment luxe koeken
Assortiment macarons
Assortiment luxe bonbons
Slagroomsoesjes van de bakker

€ 1,70
€ 2,60
€ 1,75
€ 1,75

Van de ambachtelijke bakker

 oete heerlijkheden met onder andere petit-four,
Z
bonbons en macarons.

AMBACHTELIJKE SOEP

Diverse soorten huisgemaakte soep,
keuze in overleg

€ 4,10

LUNCH PROEVERIJ

Kleintje soep naar keuze,
2 luxe minibroodjes en
2 mini sandwiches

€ 13,90

Excl. soep

€ 10,45

BROODJES

Assortiment
huisgemaakte zachte broodjes

per stuk

€ 2,80

per stuk

€ 3,60

per stuk

€ 4,00

Assortiment
huisgemaakte sandwiches
Assortiment
huisgemaakte luxe broodjes
Worstenbroodje

€ 3,10

Saucijzenbroodje

€ 3,10

Krentenbol met roomboter

€ 2,40

Broodje kroket

€ 3,60

Broodje frikandel

€ 3,60

KOFFIETAFELS per persoon

Traditioneel

€ 14,95

Uitgebreide koffietafel, per tafel gedekt bestaande
uit één soort soep naar keuze, krentenbrood,
suikerbrood, assortiment aan witte en bruine broodjes,
diverse soorten beleg en zoet beleg.
Onbeperkt koffie en thee.
Zonder soep
€ 11,50
Uit te breiden met: Brabants Worstenbroodje
met Bourgondische rundvleeskroket op broodje

€ 18,00
€ 18,00
SUGGESTIES OF IDEEËN

Mocht u een idee hebben om de catering nog persoonlijker
te maken, of heeft u een seizoensgebonden wens, dan staan
wij daarvoor open. Wij gaan samen met u kijken of
hetgeen u wenst tot onze mogelijkheden behoort.
Alles wordt in onze keuken vers voorbereid en gemaakt.
Kwaliteit vinden wij heel belangrijk, mede daarom kunt u
geen eigen producten of dranken zelf meenemen of inkopen.
Dit is ook geregeld in de Nederlandse wet HACCP.

PROEVERIJEN 4 hapjes per persoon

Een variatie van Hollandse koude hapjes

€ 6,70

Proevrij van luxe culinaire hapjes

€ 7,70

Inclusief nootjes.

Inclusief nootjes.

BORRELHAPJES WARM 4 hapjes per persoon

Assortiment aan gefrituurde hapjes

€ 4,40

Assortiment aan luxe gefrituurde hapjes

€ 5,40

Inclusief nootjes. € 1,10 per hapje
Inclusief nootjes.

PROEVERIJEN

Proeverij van kaas, ambachtelijke
worstsoorten, dadels en abrikozen

€ 9,75

Proeverij van kaas, ambachtelijke
worstsoorten, dadels en abrikozen

€ 13,90

Inclusief diverse nootjes.

Inclusief diverse nootjes.
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Hollesteeg Boxmeer
Zevenhutten Cuijk
Kleermakersgroes Gennep

Kantooradres
Hollesteeg 1a
5831 TH Boxmeer

T Dag en nacht 0485 52 11 11
E info@schrijen.com
schrijen.com

