Stress tijdens de
feestdagen?
Joop van den Enk ontzorgt!
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Brunch

€

25,- p.p.

Koud:
- Ciabatta met carpaccio, oude kaas en zongedroogde tomaat
- Tramezzini sandwich met gerookte kip en pestomayonaise
- Focaccia met gerookte zalm en roomkaas
- Baquette gezond belegd
- Volkorenbol met mozzarella en tomaat

Warm:

- Rundvleessalade

- Soep naar keuze (1 soort per reservering)

- Pastasalade

- Quiche Lorraine

- Verse fruitsalade

- Roerei met spek en tuinkruiden

- Evt. Vruchtensap en smoothies

- Gevogelte ragout met pasteitjes

Tapasschotel

€

27,50 p.p.

- Mini worstjes
- Diverse soorten kaas
- Mini vleesspiesjes
- Ambachtelijk brood
- Diverse soorten schepsalades
- Pesto, roomboter, kruidenboter en aioli

Koud:

Warm:

- Diverse soorten ham

- Gehaktballetjes

- Gevulde champignons

- Kip borrelpootjes

- Gevulde dadels

- Mini worstjes

- Gevulde pepersweets

- Gefrituurde garnalen

Stamppot buffet

€

17,50 p.p.

Stamppot boerenkool, stamppot zuurkool, stamppot
wortelen, gebraden ribbetjes, gebraden braadworst,
rookworst, hachee, jus, zilveruitjes, augurken, mosterd
en gestoofde peren

Bezorgen
Wij bezorgen uw bestellingen graag.

Bezorgkosten
Gemeente Raalte

€ 7,50 per rit

Deventer, Zwolle, Nijverdal

€

12,50 per rit

1e Kerstdag bezorgen wij uiterlijk tot 16.00 uur en
ophalen kan tot 18.00 uur. Oudjaarsdag is bezorgen
en ophalen mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur.
Wij wensen u allen prettige feestdagen.

Alle cateringmogelijkheden
die we aanbieden in deze
brochure zijn mogelijk vanaf
minimaal 10 volwassenen.

Winter buffet

€

29,50 p.p.

- Zuurkoolschotel met ananas, gehakt en rozijnen
- Stamppot spruitjes met beenhamblokjes
- Rundersucadelapje in rodewijn-uisaus
- Jachtschotel van rundvlees
- Zelfgemaakte gehaktballen met mosterdjus
- Stoofschotel van wild

Bijgerechten:
- Rode kool met appel
- Aardappelpuree
- Boontjes gerold in spek
- Stoofpeertjes
- Salade van paddenstoelenmix en sla
- Rode bietensalade met gebakken uiringen
- Witlofsalade

Hollands buffet

€

25,- p.p.

- Varkenshaas
- Gehaktballetjes in saus
- Saté van kip
- Rollade met wijnsaus
- Mini schnitzels met gebakken ui en champignons
- Gebakken krielaardappel

- Scharrelsalade

- Nasi

- Zalmsalade
- Ham met meloen

Bijgerechten:

- Haring schotels

- Boontjes gerold in spek

- Stoofpeertjes

- Rundvleessalade

- Stokbrood met kruiden- en roomboter

De mogelijkheden zijn eindeloos, neem gerust contact
met ons op bij vragen, andere suggesties en/of het
vrijblijvend plannen van een afspraak om creatief mee
te denken over de mogelijkheden:
0572 – 35 18 87 / info@joopvandenenk.nl
Let op! Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.

Ontbijt – Lunch – Dunch – Diner(buffetten) – Live Cooking – BBQ – Luxe warme en koude hapjes
Bruiloft – Jubileum – Verjaardagsfeest – Personeelsfeest – Bedrijfsfeest – Opening – Open Huis
Borrel – Receptie – Materiaalverhuur – Op Stap Met Uw Cateraar
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Laat u inspireren en ervaar
nieuwe ideeën voor de feestdagen
Verras uzelf en uw gasten!
U kunt een surprise locatie boeken om uw
feest te organiseren voor uw gezelschap,
een keer wat anders dan gewoon thuis.

Om het verrassingseffect te vergroten krijgt u pas
1 uur voor aanvang van het feest te horen waar u naar
toe gaat. Uw gasten zullen versteld staan!

Ontbijt

€

22,50 p.p.

- Luxe vleeswaren, zoals Ossenworst, Rosbief, Ardennerham,
Boerenachterham, gebraden Gehakt en Rollade
- Gerookte zalm en gekookte scharreleieren
- Twee soorten Hollandse kazen, Franse kaas en kruidenkaas
- Zoet beleg zoals jam, hagelslag en marmelade
- Schalen gevuld met diverse soorten brood: vers afgebakken
luxe broodjes, wit brood, volkorenbrood, krentenbrood, roggebrood, croissants, crackers, beschuit en zoete koffiebroodjes
- Vers fruit en yoghurt
- Melk, karnemelk, vers geperste jus d’orange, vruchtensappen
of smoothies
- Koffie en thee

Op stap met uw cateraar

Waardebon

Laat u verrassen
Een avond genieten. Wij nemen u mee door Raalte. U komt op verschillende
verrassende plekjes waar u kunt genieten en proeven van kleine gerechten
en drankjes. Op stap met uw cateraar is tevens mogelijk buiten Raalte, we
kunnen dit voor u door heel Nederland organiseren.

Ideaal voor kleine groepen
of gewoon met z’n tweetjes.

Prijs

€ 57,50 p.p.
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