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Winter 2017/2018

Passion for Food

Geachte heer/mevrouw,
Welkom in de lekkere eetwereld van Den Burg Catering.
In deze folder treft u tal van culinaire mogelijkheden aan,
zowel voor privé als bedrijf.
Vindt u niet het door u gewenste of heeft u zelf een idee,
dan helpen wij u graag verder.
Bel ons even en wij spreken met u af voor een persoonlijk advies.

Met vriendelijke groet namens
Team Den Burg Catering

HAPJESASSORTIMENT
Opgemaakte schalen met 40, 50 of 60 stuks per schaal.
KLASSIEKE HAPJES - €0,65 p.stuk
Gevarieerd assortiment hapjes van diverse soorten halve maantjes
worst, gevulde eieren en kaasblokjes.
LUXE HAPJES - €0,80 p.stuk
Gevarieerd assortiment van luxe hapjes, bestaande uit: canapes met diverse soorten beleg,
gevulde eieren, kaashapjes en hamrolletjes met monchou. (10 soorten per schaal)
MINI MINI’S - €1,05 p.stuk
Gevarieerd assortiment van luxe opgemaakte mini-minibroodjes, belegd met o.a. diverse
soorten vis en vleeswaren. (10 soorten per schaal)
THEMA HAPJES - €1,05 p.stuk
Hapjes voor thema feesten, o.a. Hollands, Italiaans of Spaans.
MINI PITABROODJES - €1,45 p.stuk
Met een warme of koude vulling bestaande uit o.a.:
• Gerookte zalm met mierikswortelmayonaise
• Bietjes en appel met palingmousse en uitgebakken spekjes
• Ossenworst met ei, rode ui en remouladesaus
• Mini hamburgertje, ei en peterseliesaus
• Thaise rundvleesreepjes, koriander, rode peper, komkommer, rode ui en oestersaus
• Gebraden kipfiletreepjes met mangochutney
• Kip gyros reepjes met knoflooksaus
AMUSE BITES - €1,25 p.stuk
Kleine amuses op trendy manier gepresenteerd in zwarte schaaltjes met vorkjes. (Schaal van 40
stuks)
• Cocktail van krab met ananas
• Huisgemaakte huzarensalade met een topping van cervelaat en mais
• Mousse van gerookte zalm en salade van shiitake en soja
• Roergebakken paksoi met Oosterse kipreepjes
• Carpaccio van runderlende met rucola, parmezaanse kaas en pijnboompitjes
• Crème van pathé, frisée, langzaam gegaarde rosbief en truffelmayonaise
• Oosterse salade van reepjes rosbief, oestersaus, komkommer, koriander en rode peper
• Crème van geitenkaas met serranoham, groene asperges en balsamico

Hapjesassortiment

BELEGDE BROODJES ASSORTIMENT
BROODJES POPULAIR
Keuze uit een witte en bruine bol of een witte en bruine pistolet.
Belegd met diverse vleeswaren en kaas
									Prijs € 1,60 per stuk
LUXE BELEGDE BROODJES,
MIDIBROODJES OF SANDWICHES
Belegd met o.a.
• Kaas gezond
• Ham met eiersalade
• Kipham met kipkerrie
• Filet american
• Brie
Luxe belegde midibroodjes
									Prijs € 2,30 per stuk
LUXE BELEGDE SANDWICH MEERGRANEN
EN TAARTPUNT BROODJES
Heerlijk belegd met:
• Pastrami met truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes
• Ossenworst met ei, rode ui en mosterddressing
• Reypenaar met huisgemaakte piccalilly
									Prijs € 2,30 per stuk
LUXE BELEGDE MIDIBROODJES “VISASSORTIMENT
• Gerookte paling
• Cocktail van Stellendamse garnaaltjes
• Krabcocktail
• Zalm met monchou
• Graved laks							Prijs € 3,00 per stuk

BRUNCH BUFFETTEN
BRUNCH BUFFET A € 9,50 p.p.
•
•
•
•
•

Soep naar keuze
Luxe belegde midibroodjes - 2p.p.
Bolletje huisgemaakte salade naar keuze
Krentenbol of eierkoek
Opgemaakte fruitmand

BRUNCH BUFFET B € 10,50 p.p.
•
•
•
•
•

BRUNCH BUFFET C € 11,00 p.p.
•
•
•
•
•

Soep naar keuze
Luxe belegde minibroodjes - 2p.p.
Broodje warme beenham met
honingmosterdsaus
Lasagne
Flensjes gevuld met banketbakkersroom
met warme kersen

Soep naar keuze
Diverse luxe broodjes en boter
Bolletje huisgemaakte salade naar keuze
Diverse luxe kaas- en vleeswaren
Pasteitje met ragout

Broodjesassortiment

Een heerlijke nieuwe lunch/brunch in ons assortiment met
luxere broodsoorten en verrassende vullingen.

Lunch Delft Blue
Broodjes
• Belgische sandwichpuntje met rucola, rode ui, gerookte spek, kipfilet en
basalmico.
• Meergranenpuntje met pastrami, kappertjes en truffelmayonaise.
• Notenvruchtenbroodje reypenaer en huisgemaakte piccalilly.
• Taartpuntbrood met langzaam gegaarde rosbief, roergebakken paddenstoelen en panchetta.
• Taartpuntbrood met ossenworst, remoulade, ei en rode ui.
• Belgisch sandwichpuntje met gerookte zalm en mierikswortel salsa.
• Meergranenpuntje met panchetta di cotta en sinaasappelkonfijt.
• 3 Broodjes per persoon
Warm
• Mosterd roomsoep
of een soep naar keuze
Koud
• Bolletje salade naar keuze
Dessert
• Verse fruitsalade
• Glaasje met yoghurt, honing en crunch van hazelnoot

€ 14,75 p.p.

Biologisch - Streekgebonden- Vegetarisch
Wij werken veel met duurzame en biologische produkten vanuit onze visie
als vakspecialist. Wilt u echter geheel biologisch, streekgebonden, duurzaam
of vegetarisch buffet, neem dan contact met ons op. En wij vertellen u graag
over de mogelijkheden

Lunch & Brunch

LOSSE COMPONENTEN BUFFET
Varkenssaté (3 stokjes) met pindasaus, warm + stokbrood			
€ 2,75 p.p.
Kipsaté (3 stokjes) in pindasaus, warm + stokbrood				
€ 2,75 p.p.
Gesneden beenham met broodje en saus						
€ 2,45 p.p.
Wraps met diverse vullingen met sla en saus					
€ 2,90 p.p.
Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus					€ 2,60 p.p.
Bourgondische rib in cumberlandsaus						€ 2,60 p.p.
Gebraden varkensrollade in jacht-, stroganoff- of honing-mosterdsaus
€ 2,10 p.p.
Runderstoofpot of goulash								€ 2,10 p.p.
Kip in stroganoffsaus, kerriesaus of pestosaus					
€ 2,10 p.p.
Lamstoofschotel										€ 2,65 p.p.
Kippastei, warm										€ 2,10 p.p.
Gebraden kipdrumsticks in kerriesaus						€ 1,50 p.p.
Roergebakken reepjes schouderkarbonade in Oosterse saus			
€ 2,10 p.p.
Diverse soorten soepen 							vanaf:€ 1,50 p.p.

WARME BIJGERECHTEN

Gebakken aardappeltjes met spek						€ 0,85 per 100 gr.
Witte rijst of nasi									€ 0,95 per 100 gr.
Pasta tricolore, naturel of in roomsaus					
€ 0,85 per 100 gr.
Lasagne										€ 1,40 per 100 gr.
Mousaka										€ 1,40 per 100 gr.
Complete maaltijden (aardappelen, groente en vlees)			
vanaf: € 7,50 p.p.
Warme groenten van het seizoen (100 gram)				
vanaf: € 1,00 p.p.

KOUDE BIJGERECHTEN

Cocktails vanaf										€ 3,00 p.p.
Rauwe ham met meloen voor buffet							
€ 1,50 p.p.
Rauwe ham met meloen op bord							
€ 4,00 p.p.
Rib-eye											€ 1,50 p.p.
Gepocheerde zalm met Noordzee visgarnituur					€ 165,Haring met uitjes										dagprijs

SALADES

Huzarensalade			 € 3,90 p.p. Kip-Hawaï salade			
€ 3,90 p.p.
Klassieke Huzarensalade
€ 3,90 p.p. Zalmsalade			 € 5,50 p.p.
Kartoffelsalade			 € 3,20 p.p. Vruchtensalade			
€ 3,75 p.p.
Rucola salade			
€ 3,90 p.p. Romaanse salade		
€ 4,30 p.p.
Russisch-eisalade			
€ 3,90 p.p. Hamsalade 			
€ 5,00 p.p.
Partysalade schotel “De Luxe”								€ 5,20 p.p.
Quick-salade (4 á 6 personen). per schaal						
€ 9,Quick-salade zalm (4 á 6 personen). per schaal					
€ 11,-

Losse componenten

VEGETARISCHE SALADES
Witlofsalade
Wortelsalade
Grieksesalade

€ 3,00 p.p. Mesclunsalade, sud de sol, mozarella		
€ 4,10 p.p.
€ 3,00 p.p. Pastasalade farfalle, pesto, paprika en ui 		
€ 3,20 p.p.
€ 3,00 p.p. Groene salade van kropsla, tomaat, ei, ui, augurk € 3,20 p.p.

Italiaans buffet €17,50 p.p.
Anti pasti
•
•
•
•
•
•
•

Vitello tonnato
Pastrami met rucola, truffelmayonaise en kappertjes
Bresaola met parmezaan, balsamico en rucola
Parmaham met meloen
Tranches van zalm gemarineerd met cognac en peterselie
Gemarineerde champignons
Ciabatta met tapenades, olijfolie en zeezout.

Salades
•
•
•
•

Salade nicoise: tonijn, haricots verts, aardappel, tomaat, ei en dressing
Salade caprese
Salade farfalle met champignons
Pasta salade met courgette

Warme bijgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasta tricolore / Penne / Tagliatelle
Gorgonzolasaus en hete bonensaus
Spaghetti bolognese
Lasagne
Gegratineerde broccoli
Italiaanse roerbak groenten
Venkel met mozzarella
Kipdij rouleau gevuld met pecorino, ham en sultana rozijnen
Tranches van kipfilet in pestosaus
Medaillons van varkenshaas in saus van truffel en bospaddestoelen
Mootjes van zalm met parmaham en romige saus van salie

Oosters Buffet € 13,50 p.p.
Vleesgerechten		

Vegetarisch
		Begeleidingsgerechten
Ajam pedis			
Boemboe kerrie			
Bami, Nasi, Rijst
Ajam chili			Tjap Tjoy				Roedjak pedis
Smoor rundvlees		
Sambal goreng boontjes		
Kroepoek, Atjar, Seroendeng
Babi / ajam pangang
Foe yong hai
Babi ketjap			
Sambal goreng tempeh		
Nagerechten
Semour dwaja							Spekkoek
Saté en pindasaus		
Optioneel				Fruitsalade
				Ajam soto soep + €1,50 p.p.

Buffetten

Salade Buffet € 6,50 p.p.
Huzarensalade		Kip-Hawaï salade		Zalmsalade			
Rauwe ham en meloen
Vruchtensalade		
Stokbrood met kruidenboter

Party Buffet € 10,00 p.p.
Huzarensalade 		
Kip-Hawaï salade 		
Saté met pindasaus
Rauwe ham en meloen
Vruchtensalade		
Stokbrood met kruidenboter
Gebraden rib-eye schotel					

Warm/Koud Buffet € 12,25 p.p.
Koud						Warm
Huzarensalade				Kip Hawaïnne
Waldorffsalade				Goulash
Rauwkostsalade				Varkensvleesreepjes in roomsaus
Zalmsalade					Rijst
						Gebakken krielaardappeltjes
Stokbrood en kruidenboter

Warm/Koud Buffet “Allerlei” € 14,00 p.p.
Koud
Witte koolsalade met o.a. appel rozijnen kerriemayonaise, walnoten
Rucolasalade met o.a. rode ui, spekjes, pijnboompitjes en basalmicodressing
Hamsalade
Scheurbrood en kruidenboter.
Warm
Kiprollade met saus van boerenjongens
Shepherds pie met kalkoen.
Oosterse wokschotel van procureur met oestersaus en groentengarnituur.
Gegratineerde aardappelschijfjes.
Gebakken saffraanrijst
Eventueel diverse groenten tegen meerprijs + €1,80 p.p.

Bekijk al onze overige buffetten op onze website
Aziatisch - Caribisch - Grieks - Hongaars - Spaans - Mexicaans - Oostenrijks
Exclusief Salade buffet - “Royal” - Delfland - Modern Style - New Wave
Culinair - Trendy - Bourgondisch - Winterkost
WWW.CATERINGDENBURG.NL

Buffetten

WALKING DINNER THEMA’S
Walking dinners zijn in verschillende thema’s, menu’s en samenstelling mogelijk.
Voor een uitgebreide lijst van bestaande menu’s, neem een kijkje op onze website.
Voor een aangepast menu kunt u vrijblijvend informatie aanvragen. Wij helpen u
graag verder.
• Italiaans
• Spaans
• Culinair

• Seizoen
• Vegatarisch
• Snack

• Winterkost

DINER
Een diner bij u thuis, bedrijf of vereniging? Dan hebben wij voor u tal van mogelijkheden. Een kok en bediening compleet verzorgd of een doe-het-zelf pakket waar
wij voor u de producten al hebben voorbereid. Volgens een stappenplan kunt u dan
op een hele eenvoudige manier de mooiste diners maken. Bent u geïnteresseerd?
Vraag dan vrijblijvend informatie aan en wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Walking Dinner

WALKING DINNER
Geschikt voor een receptie, bruiloft of feest als tussendoortje of als maaltijdvervanger. Voor de liefhebbers van heerlijke gerechten, bereid door onze koks en op
een leuke manier gepresenteerd in trendy porcelein.

Walking Dinner - “Voorjaar”
Amuses
•
•
•
•

Crème van geitenkaas met gelei van bietjes, zeekraal en brunoise van pancetta
Romaanse salade
Amuselepel vitello tonato / carpaccio
Bierpulletje met soepje van kerrie en schuim van room
Bavaroise van komkommer, salade van groenten en Hollandse garnaaltjes

€ 1,75
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,25

Koud voorgerecht
•
•
•

Tartaartje van zalm met champagneroomsaus, groene asperges en zalmeitjes
€ 5,00
Salade van gerookte eendenborst filet met rucola, mix van paddenstoelen, lente-ui en € 4,00
dressing van groene mosterd
Serranoham met gegrilde groene asperges, wolk van geitenkaas, taggiasche olijven en € 4,00
balsamico

Warm voorgerecht
•
•
•

Pompoensoep met een vleugje kokos
Italiaanse tomatensoep met room en basilicum
Courgettesoep met reepje zalm

Walking Dinner

€ 1,75
€ 1,75
€ 2,00

Hoofdgerecht
•
•
•
•
•
•
•
•

Met rode wijn en madera geglaceerde kalfsukade, gegrilde frisée met honing en salsa
verde
Rugfilet van lam, saffraan aardappeltjes, witte asperges en honing-tijmjus
Prei risotto met bospaddenstoelen en langzaam gegaarde kipfilet met pancetta
Roerbak van paksoi, stamppot van Chinese kool, gebakken gamba en kerrieroomsaus
Langzaam gegaarde zalm met ratatouille, truffelpuree en saffraan saus
Stampotje van andijvie met filet van zeebaars en mosterdsaus met brunoise van
zolderspek
Gegratineerd stampotje van andijvie met zongedroogde tomaatjes
Witte asperges met shiitake en Hollandaise saus

Dessert
•
•
•
•
•

Speculaasijs met spekkoek en slagroom
Kopje diverse soorten bavaroise en slagroom
Salade van aardbij, tomaat, basilicum en frambozensorbet ijs
Citroen pannacotta met aardbeien en dragonsiroop
Gekarameliseerde ananas met espuma van ananas met rum en aardbei-ijs

€ 4,00
€ 6,00
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 3,50
€ 2,75
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Walking Dinner

WINTER 2017/2018
Buffet “Winter Wonderland” € 16,00 p.p.
Salades:
* Salade van rode biet, appel, aardappel, augurk en uitgebakken spekjes
* Klassieke aardappelsalade met spekjes en rode ui
* Salade van rucola met langzaam gegaard sucade vlees en tomaatjes
Vleesgerechten:
* Varkenskoontjes met speculooskruiden en mousseline van Rochefort Nr.8
* Hertegoulash, een heerlijke stoofschotel van hert en carrots
* Boutjes van parelhoen in een romige saus met dragon
* Escalopes van zalm met truffeljus
* Reepjes van kipdij met spek, ui en champignons
* Runderjachtschotel met knolselderij, bleekselderij, aardappel en wortel
Aardappelgerechten: (keuze uit 2 gerechten)
* Prak van aardappel met roomboter
* Gebakken aardappelschijfjes met spek en ui
* Gratin van aardappel
Stamppotten: (keuze uit 2 gerechten)
* Stamppot van pastinaak
* Gratin van spruitenstamppot
* Hete bliksem

Begeleidingsgerechten
* Gekonfijte zuurkool
* Rode kool met cranberry compote
* Tutti frutti

Optioneel
Pompoensoep met een vleugje kokosroom of mosterdroomsoep

+ €1,75 p.p.

Dessert
* Crunch van speculaas met een vanille-kaneel bavarois
* Griesmeel bavarois met rode bessen
* Bitterkoekjes bavarois met amaretto					

+ €2,75 p.p.

Winter

WINTER 2017/2018
Winterkostbuffet € 12,20 p.p.

Budget Winterkost € 9,00 p.p.

Zuurkool, Hutspot, Boerenkool
Klapstuk
Rookworst
Casselerib
Gebakken magere spekjes

Zuurkool stamppot
Hutspot
Boerenkool

Erwtensoep

Halve rookworst
Huisgemaakte balgehakt in jus

Roggenbrood met Zeeuwsspek
Diverse soorten brood

Winterkost Walking Dinner
Voor de liefhebbers van winterse gerechten op een leuke manier gepresenteerd in
pannetjes of Keulse potjes. Geschikt voor receptie of maaltijdvervanger.
Menu suggestie
In pannetje of wavekop geserveerd met spiesje van bruin brood met Katenspek:
* Erwtensoep
* Bruine bonensoep
* Pompoensoep
In Keuls potje geserveerd:
* Andijvie stamppotje met balletje gehakt
* Hutspot met haché
* Hete bliksem met hertegoulash
* Varkenskoontjes met mousseline van Rochefort Nr.8 en speculoos
* Stamppotje van zuurkool met spiesje van rookworst
* Reepjes kipdij met spek, uit en champignons
* Gekonfijte zuurkool met spiesje van zalm of een spiesje van pekelspek
* Boerenkoolstamppotje met spiesje van rookworst
* Stamppotje van pastinaak met gegrild speklapje
Dessert
Geserveerd in kopjes of Keulse potjes:
* Crunch van speculaas met een vanille-kaneel bavarois
* Griesmeel bavarois met rode bessen
* Bitterkoekjes bavarois met Amaretto
* Speculaasijs met spekkoek
*Prijs op aanvraag, afhankelijk van de gemaakte keuzes

Winter

WINTER 2017/2018
Winters Walking Dinner Luxe
Gepresenteerd op luxe servies:
* 63 graden eitje, brunoise van knolselderij en truffelmayonaise
* Tartaar van matured beef, gelei van bospaddestoelen, panchetta en zuurdesem
* Capuccino van pompoensoep met kokosroom
* Mousseline van Rochefort Nr. 8 met varkenskoontje en speculoos
* Gekonfijte zuurkool, mootje van zalm met truffeljus
* Hete bliksem met spiesje van biefstuk van hert en een steranijs-kaneeljus
* Bloempotje, een verrassend dessert met eetbare bloemetjes
									Prijs per persoon € 26,00*
*) Exclusief koks, bediening, vuil retour materialen

Winter

DESSERTS
Flensjes gevuld met banketbakkersroom en warme kersen				

€ 2,00 p.p.

Basis dessert
• Diverse soorten Bavarois en Chipolata’s
• Fruitsalade
• Vlensjes gevuld met banketbakkersroom en warme kersen
• Eventueel aangevuld met ijstaarten in overleg					

€ 5,00 p.p.

Diverse soorten handdesserts gepresenteerd in luxe glaasjes of espressokopjes
o.a. tiramisu, bloempotje, bavaroise of fruitsalade				
											 vanaf € 2,75 p.p.

ALGEMEEN
De themabuffetten worden geleverd vanaf 50 personen. In overleg echter ook voor kleinere
groepen. In de prijzen van de buffetten zijn niet opgenomen; arbeid voor het begeleiden van
het buffet, schoonmaakkosten en eventueel huur borden, bestek e.d. Wilt u van deze diensten
gebruik maken, dan zullen wij de kosten daarvan op uw verzoek begroten.
Barbecuepakketten worden geleverd vanaf 10 personen. Bij de complete barbecuepakketten
vanaf 20 personen, in overleg, gratis gebruik van een barbecue of bakplaat. Barbecues met
afzuiging geschikt voor binnengebruik, tegen vergoeding. Barbecues dienen teruggebracht te
worden in de staat waarin zij worden aangeleverd. zo niet, dan worden er schoonmaakkosten in
rekening gebracht.
Bij bezorgen, worden voor bestellingen onder de €100,00 binnen de regio transportkosten ad
€10,00 excl. BTW berekend. Op zondag zijn deze kosten bij bestellingen onder de €250,00 een
bedrag van €25,00 excl. BTW. Bij bezorgen buiten de regio, bezorgkosten in overleg.
Voor vragen kunt u altijd persoonlijk contact met ons opnemen. Met het verschijnen van deze
uitgave vervallen alle voorgaande prijsfolders. Tussentijdse prijswijzigingen en zet- en
drukfouten voorbehouden.

Desserts

Den Burg Catering
Van Foreestweg 21
2614 CC Delft
Tel. 015-2135487 / 06-21647471
Fax 015-2146508
www.cateringdenburg.nl
info@cateringdenburg.nl

