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Kerstbrochure 2019
Catering voor particulieren & bedrĳven

Bestel uw catering op www.demobielekok.nl/offerte-aanvragen

Veelgestelde vragen

Vegetarisch of allergiën
Heeft u vegetarische gasten of zijn er gasten met voedselallergieën?
Bestel voor het totaal aantal personen en geef bij de bestelling aan
hoeveel personen een afwijkend menu, vegetarisch of allergievrij,
wensen.

Wat zijn de bezorgkosten?
Wij bezorgen gratis in de regio Utrecht/Amsterdam, behalve op
Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag. Dan zijn de bezorgkosten €15,00.

Vanaf hoeveel personen kan er besteld worden?
U kunt vanaf 15 personen bestellen.

Hoe worden de gerechten geserveerd?
Alle gerechten worden allemaal geserveerd op schalen en in mooie
opwarmschalen.

Wat betekend traiteur?
Het buffet wordt in sommige gevallen “Traiteur” bezorgd. Dit houdt in dat
de warme gerechten zelf opgewarmd dienen te worden in de bijgeleverde
shafing dish. Het kost hoogstens 2 minuten tijd om de bak met warm
water te vullen en de branders aan te steken. De kok geeft hiervoor een
opwarmadvies bij bezorging.

Is het mogelijk om ook borden & bestek te bestellen?
Jazeker! U kunt bij ons borden, bestek & huren voor €1,50 per set. Ideaal
voor als u helemaal geen afwas wilt doen!

Hoe kan ik bestellen?
U kunt uw bestelling plaatsen op:
www.demobielekok.nl/offerte-aanvragen

Toelichting
kerstassortiment

Onderstaande gerechten worden allemaal geserveerd op schalen en in mooie
opwarmschalen (chafing dishes) met branders.

Opschepbestek & servies
Het buffet wordt op beide kerstdagen zonder opschepbestek, borden, bestek en servetten
bezorgd. Hier is voor gekozen, omdat er voor een aantal cateraars in Nederland zoveel
servies aangeschaft dient te worden, dat dit niet uit kon in de prĳs. De gasten kunnen tegen
betaling opschepbestek huren voor € 3,50 per set. Borden, bestek en servetten kunnen de
gasten huren voor € 1,10 per set. Zĳ kunnen dit in de winkelwagen extra bestellen.

Zĳn er vegetarische gasten of andere allergieën?
Achter de meeste gerechten staat vermeldt voor welke type gast het eten geschikt is.
Tevens kunnen de gasten in het opmerkingenveld aangeven om hoeveel gasten dit gaat,
zodat de keuken er rekening mee kan houden.

Hoe wordt het buffet bezorgd?
Het buffet wordt altĳd koud bezorgd, maar dan krĳg je er uiteraard een opwarmadvies bĳ. In
overleg kan het in sommige gevallen, mits meerprĳs, ook warm aangeleverd worden. Zodra
we je bestelling doorkrĳgen, bellen we graag even met jou om dit te bespreken!
De kerstbrunch zou 1 dag eerder geleverd mogen worden. De gasten dienen dan zelf de
broodjes af te bakken. Zodra er een bestelling komt, bel dan even met de gasten om dit te
bespreken.
Voor de bezorging en het ophalen van de vuile vaat betalen de gasten op 25 en 26
december in totaal € 25,00. De genoemde prĳzen van het kerst assortiment zĳn inclusief
btw. Het kerstassortiment kan besteld en bezorgd worden in de hele maand December.
Gasten dienen voor minimaal 10 personen een brunch, hapjes, buffet of dessert te
bestellen. Salades zĳn vanaf 8 personen op 1 schaal te bestellen. Tot 9 december kunnen
de gasten bestellen voor onderstaande prĳzen. Na deze datum gaat de prĳs met € 5,00 per
persoon omhoog bĳ de brunches en de buffetten.
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Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Brunches

Kerstbrunch Dasher
Koude gerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eiersalade aangemaakt met maïs, paprika en augurkjes
Mediterraansesalade van pastaparels, fijn gesneden ratatouille en mozzarella
Hollands kaasplateau: Oude kaas | Leidse kaas | Jonge kaas
Charcuterie: Parmaham | Beenham| Kip | Pastrami
Luxe broodmand gevuld met harde en zachte minibroodjes
Gesneden wit en bruin brood
Kerstbrood met noten en amandelspijs
Croissants, ovenvers gebakken
Jam en Boter

Warme gerechten
•
•

Omelet met tuinkruiden en gebakken champignons
Pasteitje met huisgemaakte kipragout

Incl. bereidingsadvies om het warm te houden/maken.

Dranken
•
•

Melk
Jus d’orange

Prijs:

10
36
76

- 35 personen
- 75 personen
- en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 19,50 p.p.
€ 18,60 p.p.
€ 17,75 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Brunches

Kerstbrunch Fixen
Koude gerechten
•
Proeverij van gerookte zalm | forel | gamba | makreel
•
Eiersalade aangemaakt met mais, paprika en augurkjes
•
Mediterraansesalade van pastaparels, fijn gesneden ratatouille en mozzarella
•
Hollands kaasplateau: Oude kaas | Leidse kaas | Jonge kaas
•
Parmaham met meloen
•
Charcuterie: Beenham| Kip | Pastrami
•
Luxe broodmand gevuld met harde en zachte minibroodjes
•
Gesneden wit en bruin brood
•
Kerstbrood met noten en amandelspijs
•
Croissants, ovenvers gebakken
•
Jam en Boter
Warme gerechten
•
Roerei met truffel
•
Pasteitje met huisgemaakte kipragout
•
Champignons met sjalotje en tuinkruiden
Incl. bereidingsadvies om het warm te houden/maken.
Dranken
•
Melk
•
Jus d’orange
Prijs:

10
36
76

-

35 personen
75 personen
en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 24,50 p.p.
€ 23,50 p.p.
€ 22,25 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Kerstsalades

De hele maand december serveren wij onze onovertroffen rundvleessalade met een rijkelijke
garnering. (500 gr. incl. garnering) op schaal geserveerd. Ook te bestellen op 24 - 25 - 26 december!

Vis hors d’oeuvre
Als basis onze onovertroffen rode zalmsalade, gegarneerd met:
•
•
•

Gerookte Noorse zalm met mierikwortelsaus, rode ui en kappertjes
Gerookte makreel - Gebakken gamba - Gerookte forel met anti boise
Scharrelei salade - Diverse soorten rauwkost

Brood en kruidenboter: Vers gebakken stokbrood (1 stokbrood per 5 gasten)
Kruidenboter (Wij serveren 1 bakje per 5 gasten)
Prĳs:

8
36
76

- 35 personen
- 75 personen
- en meer

€ 15,75 p.p.
€ 15,00 p.p.
€ 14,30 p.p.

Vlees hors d’oeuvre
Als basis onze onovertroffen rundvleessalade, gegarneerd met:
Dungesneden Parmaham met schijfjes meloen | Heerlijke plakjes gekookte beenham
Gerookte eendenborst met gekonfijte uitjes Gerookte kalkoen met truffelcreme en
amandelen | Scharrelei salade | Stoofpeertjes
Brood en kruidenboter: Vers gebakken stokbrood (1 stokbrood per 5 gasten)
Kruidenboter (1 bakje per 5 gasten)
Prĳs:

10
36
76

- 35 personen
- 75 personen
- en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 14,50 p.p.
€ 13,80 p.p.
€ 13,20 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Kerstbuffetten

Kerstbuffet Dancer
Koude gerechten
•

Pulled turkey salade met ananas en noten

•

Dun gesneden pastrami op een Mediterraansesalade van pastaparels en mozzarella

•

Bulgur salade met fijn gesnenden groente ratatouille en cranberries

•

Versgebakken brood

•

Kruidenboter & tapenade

Warme gerechten
De gasten hebben de keuze uit 3 van onderstaande warme gerechten. Zĳ maken de keuze
bekend in het opmerkingenveld, tĳdens het invullen van de gegevens in de winkelwagen.
1. Wildstoof langzaam gegaard in oa. spekjes, rode wĳn, zilveruitjes en kruidkoek
2. Op lage temperatuur gegaarde varkenshaas met een bospaddenstoelensaus
3. Mootje gegrilde zalm met een witte wĳnsaus en een vleugje Pernod
4. Gebraden kippendĳ omwikkeld met Parmaham en salie (lactose & glute vrĳ)
5. Tortellini gevuld met ricotta op een bedje van verse spinazie in een rode pestosaus (vega)
Bĳgerechten
•

Gebakken rozevalaardappeltjes in de olĳfolie met verse kruiden (vega)

•

Haricotsverts met uitgebakken spekjes (lactose & glute vrĳ)

•

Gekookte witlofrolletjes met kaas (vega)

•

In rode wĳn en port gestoofde peertjes (koud geserveerd)

Prĳs:

10

-

35 personen

€ 30,00 p.p.

36

-

75 personen

€ 28,50 p.p.

76

-

en meer

€ 27,25 p.p.

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Buffetten

Kerstbuffet Blitzen
Proeverĳ van warme vlees-, vis- en vegetarische gerechten
Warme gerechten
De gasten hebben de keuze uit 3 van onderstaande warme gerechten:
Zĳ maken de keuze bekend in het opmerkingenveld, tĳdens het invullen
van de gegevens in de winkelwagen.
1. Wildstoof langzaam gegaard in oa. spekjes, rode wĳn, zilveruitjes en kruidkoek
2. Op lage temperatuur gegaarde varkenshaas met een bospaddenstoelensaus
3. Mootje gegrilde zalm met een witte wĳnsaus en een vleugje Pernod
4. Gebraden kippendĳ omwikkeld met Parmaham en salie (lactose & glute vrĳ)
5. Tortellini gevuld met ricotta op een bedje van verse spinazie in een rode pestosaus (vega)
Bĳgerechten
• Gebakken rozevalaardappeltjes in de olĳfolie met verse kruiden (vega)
• Haricotsverts met uitgebakken spekjes (lactose & glute vrĳ)
• Gekookte witlofrolletjes met kaas (vega)
• In rode wĳn en port gestoofde peertjes (koud geserveerd)
Prĳs:

10
36
76

-

35 personen
75 personen
en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 29,50 p.p.
€ 28,00 p.p.
€ 26,75 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Buffetten

Kerstbuffet Rudolf
Koude gerechten
•
Gerookte kalkoen, wilde eendenborst met huisgemaakte cranberriecompote en noten
•
Vispalet van forel, gerookte zalm, gamba en makreel
•
Mediterraansesalade van pastaparels met gedroogde tomaatjes en basilicum (vega)
•
Vers gebakken brood - Kruidenboter & tapenade
Warme gerechten
De gasten hebben de keuze uit 3 van onderstaande warme gerechten: Zĳ maken de keuze
bekend in het opmerkingenveld, tĳdens het invullen van de gegevens in de
6.
7.
8.
9.
10.

Wildstoof langzaam gegaard in oa. spekjes, rode wĳn, zilveruitjes en kruidkoek
Op lage temperatuur gegaarde varkenshaas met een bospaddenstoelensaus
Mootje gegrilde zalm met een witte wĳnsaus en een vleugje Pernod
Gebraden kippendĳ omwikkeld met Parmaham en salie (lactose & glute vrĳ)
Tortellini gevuld met ricotta op een bedje van verse spinazie in een rode pestosaus (vega)

Bĳgerechten
• Gebakken rozevalaardappeltjes in de olĳfolie met verse kruiden (vega)
• Haricotsverts met uitgebakken spekjes (lactose & glute vrĳ)
• Gekookte witlofrolletjes met kaas (vega)
• In rode wĳn en port gestoofde peertjes (koud geserveerd)

Prĳs:

10
36
76

-

35 personen
75 personen
en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 34,50 p.p.
€ 32,75 p.p.
€ 31,25 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Buffetten

Kerstbuffet Santa Claus
Koude gerechten
•
Gerookte kalkoen, wilde eendenborst met huisgemaakte cranberriecompote en noten
•
Vispalet van forel, gerookte zalm, gamba en makreel
•
Mediterraansesalade van pastaparels met gedroogde tomaatjes en basilicum (vega)
•
Vers gebakken brood - Kruidenboter & tapenade
Warme gerechten
De gasten hebben de keuze uit 3 van onderstaande warme gerechten: Zĳ maken de keuze
bekend in het opmerkingenveld, tĳdens het invullen van de gegevens in de winkelwagen.
11. Wildstoof langzaam gegaard in oa. spekjes, rode wĳn, zilveruitjes en kruidkoek
12. Op lage temperatuur gegaarde varkenshaas met een bospaddenstoelensaus
13. Mootje gegrilde zalm met een witte wĳnsaus en een vleugje Pernod
14. Gebraden kippendĳ omwikkeld met Parmaham en salie (lactose & glute vrĳ)
15. Tortellini gevuld met ricotta op een bedje van verse spinazie in een rode pestosaus (vega)
Bĳgerechten
• Gebakken rozevalaardappeltjes in de olĳfolie met verse kruiden (vega)
• Haricotsverts met uitgebakken spekjes (lactose & glute vrĳ)
• Gekookte witlofrolletjes met kaas (vega)
• In rode wĳn en port gestoofde peertjes (koud geserveerd)
Dessert: Grand dessert Parade met krokante zacht zoete hapjes
Prĳs:

10
36
76

-

35 personen
75 personen
en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 39,50 p.p.
€ 37,50 p.p.
€ 35,75 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Buffetten
Compleet Kerstbuffet Christmas
Koude gerechten
•
Gerookte kalkoen, wilde eendenborst met huisgemaakte cranberriecompote en noten
•
Vispalet van forel, gerookte zalm, gamba en makreel
•
Mediterraansesalade van pastaparels met gedroogde tomaatjes en basilicum (vega)
•
Vers gebakken brood - Kruidenboter & tapenade
Soep: Romige bospaddenstoelsoep met croutons ( zelf opwarmen )
Warme gerechten: De gasten hebben de keuze uit 3 van onderstaande warme
gerechten: Zĳ maken de keuze bekend in het opmerkingenveld, tĳdens het invullen van de
gegevens in de winkelwagen.
1. Wildstoof langzaam gegaard in oa. spekjes, rode wĳn, zilveruitjes en kruidkoek
2. Op lage temperatuur gegaarde varkenshaas met een bospaddenstoelensaus
3. Mootje gegrilde zalm met een witte wĳnsaus en een vleugje Pernod
4. Gebraden kippendĳ omwikkeld met Parmaham en salie (lactose & glute vrĳ)
5 . Tortellini gevuld met ricotta op een bedje van verse spinazie in een rode pestosaus (vega)
Bĳgerechten
• Gebakken rozevalaardappeltjes in de olĳfolie met verse kruiden (vega)
• Haricotsverts met uitgebakken spekjes (lactose & glute vrĳ)
• Gekookte witlofrolletjes met kaas (vega)
• In rode wĳn en port gestoofde peertjes (koud geserveerd)
Dessert: Grand dessert Parade met krokante & zacht zoete hapjes
Prĳs:

10
36
76

-

35 personen
75 personen
en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 42,50 p.p.
€ 40,50 p.p.
€ 38,75 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Kersthapjes

Luxe kersthapjes
Kersthapjes geserveerd vanaf 30 stuks op een schaal.
Voor op tafel
•
•

Tipje met pulled turkey
een roos van kalkoenfilet met cranberriecompote

Op een schaal
•
•
•

Tipje met pulled turkey en een roos van kalkoenfilet met cranberriecompote
Glaasje couscoussalade met gegrilde groenten en een mousse van kaas
Amuselepel met gerookte zalm, gegarneerd met kruiden en een dille mayonaise

Prĳs:

10
36
76

-

35 personen
75 personen
en meer

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

€ 10,00 p.p.
€ 9,50 p.p.
€ 9,00 p.p.

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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Dessert

Kerstdessert
Grand dessert Parade met krokante & zacht zoete hapjes
Het dessert wordt gekoeld geserveerd en op schalen

Prĳs:

10
36
76

-

35 personen
75 personen
en meer

€ 6,50 p.p.
€ 6,25 p.p.
€ 5,90 p.p.

Het dessert is alleen te bestellen i.c.m. een brunch, hapjes, een buffet of salades.
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Staat er wat in?
Wij kijken nu al uit naar de feestdagen! Het is voor ons de
drukste tijd van het jaar en we vinden het geweldig om
honderden families & bedrijven van écht lekker eten te
voorzien.
Omdat wij meestal vroeg volgeboekt zijn raden wij aan om
zo vroeg mogelijk hier een bestelling te plaatsen.
Tot snel!

Inclusief
• Schalen & opschepbestek
• Wij doen gratis de afwas

Borden en bestek
Wilt u hélemaal geen afwas doen?Bestel dan ook
borden, bestek & servetten voor €1,50 per set.
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