CATERINGVOORSTELLEN
MEETING LUNCH
STAFF MEETINGS – SUPPLIER MEETINGS –
INTERNAL MEETINGS
VANAF 1 februari 2019
(Prijzen excl. BTW)

1. BROODJESMANDEN

€ 9.43 pp

We voorzien een mand met luxueus belegde gesloten mini-broodjes, rijkelijk belegd met
vlees-en visbereidingen. We voorzien 6 stuks per persoon.
2. OPEN BROODJES

€ 9.43 pp

We voorzien houten plateaus of zwarte wegwerpschotels met luxueus belegde halve minisandwiches, rijkelijk belegd met vlees-en visbereidingen. We voorzien 8 halve stuks per
persoon.
3.

ITALIAANSE BROODJESMAND EN PIADINE

€ 9.43 pp

We voorzien een mand met luxueus belegde gesloten mini-broodjes en piadine (wraps) met
enkel Italiaans beleg. We voorzien 6 stuks per persoon.
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4. ITALIAANSE KAAS-EN CHARCUTERIESCHOTEL

€ 16,04 pp

We voorzien een houten plateau met Italiaanse kazen en charcuterie. Eveneens worden
verschillende broodjes, olijfolie, gegrilde groenten en boter bijgeleverd.
U kan eveneens opteren voor enkel kaas of enkel charcuterie

5. EENVOUDIGE KAAS-EN CHARCUTERIESCHOTEL

€ 16,04 pp

€ 12,50 pp

We voorzien een houten plateau met eenvoudige en klassieke kazen en charcuterie.
Eveneens worden verschillende broodjes en boter bijgeleverd.
U kan eveneens opteren voor enkel kaas of enkel charcuterie
6. ITALIAANS KOUD BUFFET

€ 12,50 pp
€ 28,30 pp

Dit is een uitgebreid koud buffet met:


















Assortiment charcuterie en kazen
Buffelmozarella met verse siciliaanse tomaatjes
Assortiment antipasti: gegrilde courgettes, gegrilde aubergines, olijven, pepperoni, …
Carpaccio van rund met parmigiano en peper
Meloen met parmaham
Vitello tonato
Spekrolletjes met tumakaas
Piadine
Pepertjes gevuld met kaas
Gevulde pepertjes met tonijn
Gemarineerde inktvisbereiding
Carpaccio van zalm
Rucola met toscaanse croutons, pijnboompitjes
Risoni met tonijn en ui
Pasta met tomaat, zwarte olijven en pesto
Assortiment italiaanse broodjes en olijfolie
Italiaanse confituur
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7. KLASSIEK KOUD BUFFET

€ 23.58 pp

Dit is een uitgebreid koud buffet met:
-

Kippenboutjes
Varkensgebraad
Rosbief
Gekookte zalm belle-vue
Gerookte zalm
Perziken gevuld met tonijn
Gerookte vis
Tomaten met grijze garnalen
Rijkelijk assortiment aan rauwkost, salades
Sausjes en broodjes

8. WARM PASTABUFFET

€ 19.80 pp

U stelt 3 pasta’s samen uit onderstaande lijst. Alles wordt warm aangeleverd in bain-maries.
Brood, boter en kaas zijn inbegrepen.

A. PASTA’S:
-

Penne
Ravioli
Spaghetti
Linguine
Tagliatelle
Macaroni
Spirelli
Gigli

B. SAUZEN:
1/ VEGGIE
- Napolitana (tomaten en basilicum)
- 4 formaggi
- Olio e pepperoncini (look, olijfolie, pepertjes – pikant)
- Arabiatta (pikante tomatensaus)
TRAITEUR CULINESSE BVBA
TIENSESTEENWEG 142 – 3360 BIERBEEK
TEL 016 38 96 56 – FAX 016 38 96 55
www.traiteurculinesse.be
info@traiteurculinesse.be

-

Champignons, parmezaan
Pesto
Groentesaus
Mozarella en tomaat
Gegrilde groentesaus
Rucola, tomaat, look, pesto
Parmezaan, olijfolie, look, rucola, siciliaanse tomaatjes

2/ VLEES
-

Bolognaise
Pancetta, champignons, parmezaan, room
Carbonara (spek, ei, pecorino)
Amatriciana (spek, ui, look, tomaat)
Verse Siciliaanse worst en tomaat
Ham en champignons, room
Ham en erwtjes, room
Kip, courgette, room

3/ VIS
-

Puttanesca (ansjovis, look, olijven, kappertjes, tomaat)
Zalm, mascarpone, kruiden
Zalm en brocolli
Tonijn en tomaat
Scampi’s
Koude pasta met tonijn, ui, ei, tomaat

C. KANT-EN-KLAAR:
-

Lasagne bolognaise
Lasagne veggie
Lasagne met vis
Auberginerollade
Canneloni met gehakt
Vegetarische canneloni

9. KOUD BUFFET (ITALIAANS of KLASSIEK) MET 2 PASTA’S NAAR KEUZE

€ 33,00 pp

We serveren een koud buffet, en combineren dit met 2 pasta’s naar keuze uit bovenstaande
lijst. De pasta’s worden warm aangeleverd in bain-maries.
Brood, boter en kaas zijn inbegrepen.
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10. SALADES OP SCHOTEL

€ 14,15 pp

We serveren luxueuze wegwerpschotels met daarop een assortiment van 3 salades: vlees,
vis, vegetarisch.
Brood en boter zijn inbegrepen.
U kan de salades op schotel combineren met een luxueus belegde broodjesmand (minibroodjes). De prijs komt in dat geval op € 18,85 pp.
11. SOEP MET BROOD

€ 5,50 pp

We serveren 1 of 2 soepverwarmers met daarin 1 of 2 dagsoepen, aangevuld met brood en
boter. Vanaf 20 personen serveren we 2 soepen, bij minder dan 20 personen serveren we 1
dagsoep. De prijs is berekend op enkel soep als hoofdmaaltijd.
12. SUPPLEMENT DAGSOEP BIJ BOVENSTAANDE FORMULES

€ 3,00 pp

We serveren 1 of 2 soepverwarmers met daarin 1 of 2 dagsoepen, aangevuld met brood en
boter. Vanaf 20 personen serveren we 2 soepen, bij minder dan 20 personen serveren we 1
dagsoep. De prijs is berekend op 1 kom soep per persoon.
13. SUPPLEMENT FRUITMAND

€ 3,50 pp

We voorzien een rijkelijk gevulde fruitmand met vers fruit. Deze formule leveren we enkel in
combinatie met één van de bovenstaande formules, eventueel wel op 2 tijdstippen van de
dag.
14. SUPPLEMENT DESSERT

€ 1,90 pp

We serveren een dessertje naar keuze in luxueuze wegwerpverpakking. Bij levering in echte
glaasjes vragen we een supplement van € 0,35 per dessert.
Dessertjes kunnen enkel besteld worden in combinatie met één van bovenstaande formules.
15. SUPPLEMENT DRANKEN

€ 3,00 pp

Wij bieden de ideale formule aan voor uw staff meetings, internal meetings of supplier
meetings. Toegevoegd aan uw gekozen catering (broodjes, buffet, …) voorzien wij een
assortiment van dranken (waters, fruitsap, cola). Glazen zijn inbegrepen. We leveren alles
op uw locatie en halen alles nadien gewoon terug op. Enkel een buffettafel dien je zelf te
voorzien.
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16. SUPPLEMENT KOFFIE/KOFFIEKOEKJES ALS ONTVANGST of BREAK

€ 4,10 pp

Wij bieden de ideale formule aan voor uw staff meetings, internal meetings of supplier
meetings. Toegevoegd aan uw gekozen catering (broodjes, buffet, …) voorzien wij een
professioneel koffietoestel van Nespresso, volautomatisch. Melk, suiker, koffie, thee en
koffietassen zijn inbegrepen. We leveren alles op uw locatie en halen alles nadien gewoon
terug op. Enkel een buffettafel dien je zelf te voorzien.
Indien u eveneens wenst dat er een mooie mix van versgebakken koffiekoekjes wordt
bijgeleverd, rekenen we een supplement van € 4,00 pp. De versgebakken koffiekoekjes
kunnen eveneens vervangen worden door bijvoorbeeld snoepmanden of versgebakken cake
of mini-gebakjes (voor eventuele namiddag-breaks).
17. SUPPLEMENT MATERIAAL

€ 0,90 pp

Desgewenst voorzien we per persoon 1 bord en 1 x bestek (mes-vork). Voor extra materiaal
(soepkom, soeplepel, koffietas, ondertas, koffielepel, …), rekenen we een supplement van
€ 0,30 per stuk. Dit materiaal dient niet afgewassen te worden.
NOTA:
-

-

-

Bestellingen zijn enkel geldig met een geldige bestelbon.
Indien mogelijk, noteren we uw bestelling graag op donderdag voorafgaand aan de week
waarin de bestellingen geleverd dienen te worden. U kan ons echter steeds contacteren
voor last-minute bestellingen.
Voor bestellingen op maandag, gelieve ons te contacteren.
Wij maken graag een offerte op maat voor aangepaste voorstellen of voor totaalprojecten
zoals catering op congressen, beurzen, opendeurs, ….
Voor het uur van leveren, gelieve contact op te nemen. We kunnen ook ’s morgens leveren
(bvb voor ochtendmeetings met koffie en koffiekoekjes).
We halen steeds het materiaal van Culinesse zelf terug op. We rekenen echter wel op
afgewassen materiaal. Enkel borden, bestek, glazen en koffietassen dienen niet afgewassen
te worden.
Betaling mag gebeuren via factuur nadien.
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