DEN HOEK
CATERING BROCHURE

Duurzame Gastronomie
Lokale producten
Ambachtelijk bereiding

INHOUDSOPGAVE
Lunches

Belegde broodjes
Hapjes & Amuses
Italiaanse buffetten

SMAKELIJKE LUNCHES OP DE BOERDERIJ
Lunch Kalmoes

Lunch Beredruif

Kippensoep
Huzarensalade met diverse garnituren

Witte en bruine broodjes
met kaas en vleeswaren
Dagverse melk en karnemelk
van boerderij ‘Den Hoek’

Koffie en thee

Lunch Fenegriek
Dungesneden buffelmozzarella

Verse boerensalade met haricot verts

Huisgemaakte tomaten crèmesoep
met verse basilicum

met gepofte trostomaatjes en verse pesto

Jambon ‘Serrano’ met meloenparten

Diverse broodjes met vleeswaren

lichtgebonden soep van geroerbakte courgette en
sud ‘n sol tomaat

en boerenkaas van boerderij ‘Den Hoek’

ambachtelijke quiche ‘lorraine’

Dagverse melk en karnemelk

Diverse luxe belegde broodjes met vleeswaren

van boerderij ‘Den Hoek’

en boerenkaas van boerderij ‘Den Hoek’

Koffie en thee

Vers fruitsalade

€ 18,50 p.p. (minimum 10 personen)

Dagverse melk en karnemelk van boerderij ‘Den
Hoek’

€ 15,50 p.p. (minimum 10 personen)

Koffie en thee
€ 26,50 p.p. (minimum 15 personen)

ONZE LUXE HEERLIJK
BELEGDE BROODJES
‘American Chicken’

€ 4,25

‘Caprese’

€ 3,75

‘Gerookte Zalm’

€ 5,25

‘Aubergine Mediterane’

€ 4,25

Club Sandwich belegd met gegrilde kipfilet
en avocado,

Italiaanse bol belegd met mozzarella
dungesneden tomaat,

Triangel broodje belegd met gerookte
zalm, komkommer,

Ciabatta broodje belegd met gegrilde
aubergine, courgette, paprika, rucolasla,

Paprika, scharrelei en een
kruidenmayonaise.

rucolasla, geroosterde pitten en groene
pesto.

groene sla, tuinkers en een yoghurtdilledressing.

zongedroogde tomaten, kruidenolie,
pittenmix en Parmezaanse kaas.

‘Chèvre Fraiche’

‘Parmaham’

‘Tasty Hummus’

‘Old Amsterdam cheese’

€ 3,75

€ 4,25

€ 4,25

€ 3,75

Foccacia broodje belegd met ‘Old
Amsterdam cheese’ rucolasla,

Foccacia broodje belegd met verse
‘Terwoldse geitenkaas’,

Italiaanse bol belegd met tranches
Parmaham en meloen,

Foccacia broodje belegd met humus
(kikkererwtensalsa),

Zongedroogde tomaatjes, pittenmix en
basilcumpesto

rucolasla, honingdressing en
pijnboompitten.

gemende groene sla en een
kruidenvinaigrette.

gemengde sla, komkommer en bieslook.

‘Vitello Tonato’

‘Gegrilde Abdijham’

€ 4,75

€3,50

‘Gorgonzola Peer’

€ 3,75

Club Sandwich belegd met dungesneden
fricandeau en tonijnsaus,

Triangel broodje belegd met gegrilde
Abdijham, groene sla,

Ciabatta broodje belegd met gorgonzola
en zachte peren,

groene sla zongedroogde tomaat en
kappertjes.

kerriemayonaise en Provençaalse chutney.

gemengde groene sla, en een
balsamicodressing.

‘Carpaccio Slices’

€ 5,25

Waldkorn broodje belegd met flinterdunne
rundercarpaccio, groene sla,
limoenmayonaise, Parmezaanse kaas en
geroosterde pitten.

‘Ceasar style’

€ 3,75

Foccacia broodje belegd met kalkoenfilet
en bacon, romainsla,

tomaat, ceasardressing en
parmezaansekaas

‘Smokey Turkey’

€ 4,25

Club Sandwich belegd met gerookte
kalkoenfilet en selleriesalade,
rode sla, en zoete ananas en walnoten.

(Voor de bovenstaande broodjes
geldt een minimum afname van 20
stuks waarvan 5 stuks per soort.)

