Cateringlijst
Bent u aan de beurt om een bedrijfsfeest, bruiloft,
communie, verjaardagsfeest of buurtfeest te organiseren?
Dan zorgen wij graag voor de lekkerste gerechten
om uw feest compleet te maken. De koks van de Bekkerie
hebben een aantal gevarieerde buffetten samengesteld
die u naar eigen wens kunt invullen!

Alle hapjes en buffetten leveren wij vanaf 15 personen voor de genoemde prijzen binnen
gemeente Venlo en Peel en Maas. Bestellen buiten deze regio is mogelijk op aanvraag.
Wij brengen het geheel incl. borden, bestek en serveermogelijkheden (chavingdishes,
serveerschalen, opscheplepels etc.) op uw adres en zullen dit ook klaarzetten.
Desgewenst zal een van onze medewerkers aanwezig blijven om u werk uit handen
te nemen bijv. het aanvullen en netjes houden van het buffet. Na gebruik kunt u de etensresten
van de borden en serveerschalen verwijderen en alles in de bijgeleverde kratten terugzetten.
Afwassen is niet nodig. Wij komen alles op een passend moment weer ophalen!

De Bekkerie biedt kansen
aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Via een werkervaringstraject
of dagbesteding kunnen zij
hun talenten ontwikkelen.
Zo kunnen onze bijzondere
medewerkers weer meedoen
in de maatschappij!

Om al onze cateringmogelijkheden te benoemen,
horen we graag uw wensen.
Zo kunnen we samen
het perfecte menu voor
uw feest samenstellen.
Neem hiervoor
contact met ons op!

Bij de Bekkerie in Boekend (Venlo) zit alles onder 1 dak. Je kunt bij ons terecht voor
een lekkere kop koffie met gebak, een heerlijk ontbijt, lunch of een gezellige high tea.
Ook zijn er ruimtes te huur om samen te vergaderen of om een bedrijfsfeest of receptie
met catering te organiseren. Je kunt bij de Bekkerie je elektrische fiets opladen,
boeken lenen uit onze bibliotheek, brood en banket kopen bij Bakkerij Pijpers en de
Wensauto reserveren om je in de regio te laten vervoeren. Daarnaast is bij de Bekkerie
de redactie van Magjezien gevestigd en zijn de magazines hier verkrijgbaar.
Meer info: www.debekkerie.nl

Heijmansstraat 128a
5927 NS Venlo (Boekend)
T 077-3968144
www.debekkerie.nl
info@debekkerie.nl
/bekkerie
@bekkerieboekend

SOEPEN
Bouillon met (merg)balletjes en groenten
Aspergesoep alleen in het aspergeseizoen
Bospaddestoelenroomsoep
Paprikasoep met citroengras
Uiensoep
Goulashsoep
Erwtensoep
Mosterdsoep

Andere soepen zijn mogelijk in overleg

KOUDE BUFFETTEN
3,75
op aanvraag
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

VLEES- EN VISGERECHTEN
Vlees

Wij adviseren 200 gram vlees per persoon

Karbonade met champignonroomsaus
Duiveltjesvlees
Varkenspoulet met champignons en champignonroomsaus
Pikante varkenspoulet
Varkensschnitzel
Varkensvlees met champignonroomsaus
Gehaktballetjes in tomatensaus
Beenham
Diamandhaas medium of well-done
Rundgoulash
Limburgs zoervleischj
Runderpoulet met champignonroomsaus
Kalfspoulet met champignonroomsaus
Gekruide kalkoenreepjes
Kip Pilaf
Kipsaté
Kipkrokant
Koningskip
Kip kerrie

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,75
4,50
5,50
4,00
4,00
4,00
4,50
3,75
3,75
3,75
4,00
3,75
3,75

Vis
Visragout
Verse zalm

4,75
5,50

DIVERSE HAPJES

Koude schotel
Huisgemaakte huzarensalade
Gevulde eieren
Asperge-hamrolletjes
Sla

6,50

Huzarensalade
Gevulde eieren
Pastasalade
2 verse salades
Verse fruit-salade
Asperge-hamrolletjes
Stokbrood en minibroodjes
Uienkruier
Kruidenboter

13,50

DIVERSE HAPJES
Mini quiche Lorraine
Mousse van avocado met Livarham
Créme brûlée van eekhoorntjesbrood
Cappuccino van bospaddenstoeltjes
Mousse van Fourme d'Ambert met gelei van rode port
Roulleaux van vitello tonato
Tonnetje van komkommer en geitenkaas
Mini drumsticks
Carpaccio met truffelcréme
Mini clubsandwich
Glaasje zalmmousse
Aubergine gevuld met gehakt
Kabab-spiesje
Gevulde Rozeval aardappel
Lauwwarme toast met parmaham
Mini broodje met brie en druifjes
Klein satéspiesje
Luxe canapés (3 stuks)

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
1,75
1,75
3,75
2,00
2,50
2,00
3,00
2,00
1,75
2,00
2,75
4,50

Crostini met Italiaanse ham
Blini van aardappel met gerookte zalm
Aardappel rösti met zoervleisj
Mini hamburger
Gambaspiesje met mozzarella en gedroogde tomaat
gemarineerde zalmmet mosterd dilledressing
Salade caprese met mozzarella, basilicum en tomaat
Kebabspiesje met runder- en lamsgehakt
Tortillawrap zalm, verse kruiden en créme fraiche
Tortillawrap proscuitto, rucola, paprika en pesto
Pikant gehaktballetje op prikker
Crostini met olijven, tomaat, ansjovis en verse kruiden
Gegrild auberginepakketje met mozzarella en tomaat
Gevulde champignons
Krabrolletjes
Krokant kipkroketje
Witloftaartje
Aardappelmousse met gedroogd kloostervarken
Tartaar van verse zalm met basilicumpesto
Koud bitterballetje van geitenkaas met bieslook
Ossenhaastartaar met Pata Negra ham en truffelcreme

1,50
2,25
2,00
2,00
3,75
3,50
2,00
3,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
4,50
2,00
5,00

Alle prijzen zijn per persoon

WARME BUFFETTEN

WARME BUFFETTEN

WARME BUFFETTEN

Italiaans buffet

Toffedag.nl buffet

Mexicaans buffet

Italiaans gekruide gehaktballetjes in pomodorisaus
Zonnevis en garnalen in basilicumsaus
Penne met artisjokken en olijfolie
Kalfslapjes met een saus van cepes
Ravioli met champignons gegratineerd met kaas
Groene salade met rucola
Tomaat en mozzarella
Courgettesalade met rode ui en paprika
Verse fruitsalade
Olijven
Diverse broodsoorten
Kruidenboter
Tapenade

Soep van het seizoen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Gegrilde kip in roomsaus
2 soorten salades
Aardappelgarnituur
Rijst
Boerenbrood met kruidenboter
Vers fruit
Chocolademousse

Patatas bravas
Gegrilde kip met tomatensalsa
Wrap met spinazie
Chili con carne met taco
Zonnevis met gegrilde courgettes
Mexicaanse rauwkostsalade
Tonijnsalade
Kruidenrijst
Groene en rode pepers in olie
Vers fruit
Diverse broodsoorten
Guacamole
Salsa
Boter

Internationaal buffet
minimaal 15 personen

22,50

Aanvullingen Italiaans buffet
Italiaanse tomatensoep
Canneloni van zalm
Kiphaasjes

3,50
4,00
4,00

Varkenshaasje Napoli

4,75

Salata di patata

2,50

Pastasalade

2,50

Parmaham met meloen
Risotto a la Milanese
Lasagna
Tiramisu
Panacotta
Ricottataart met kersen
Citroentaart

2,50
4,00
3,75
3,50
2,25
3,75
3,50

in witte wijnsaus, knoflook en zontomaatjes
met champignons, ham en paprika
aardappelsalade

met olijven, ham en zontomaatjes

20,50

Lasagna bolognese
Gehaktballetjes met pomodorisaus
Gele rijst
Gegratineerde aardappelschotel
Griekse salade met feta
Caesar salade
Verse fruitsalade
Diverse broodsoorten
Kruidenboter
Roomboter
Tapenade

22,50

20,75

Aanvullingen Internationaal buffet
Hamburger
Franse roulleaux met zalm
Kipsatéspiesje
Kebabspiesje
Kalfslapjes à la fungi
Zalm a la picata
Gemarineerde drumsticks

3,75
3,75
4,00
4,00
4,00
5,75
3,75

Alle prijzen zijn per persoon

WARME BUFFETTEN

WARME BUFFETTEN

Limburgs buffet

Limburgs hapjesbuffet 1

Limburgse mosterd-honingsoep
Limburgs zoervleisj
Kalfssukade in champignonroomsaus
Rijst of aardappelgarnituur
Rauwkostsalade
Terrine van parelhoender
Fruitsalade
Diverse boerenbroden
Roomboter
Kruidenboter

Op luxe wijze gepresenteerd vanaf 25 personen

21,50

Aanvullingen Limburgs buffet
Aspergeroomsoep alleen in het aspergeseizoen
Jachtschotel
Gehaktballetjes met roomsaus
Varkenspoot gegaard in bruin bier
Pikante Limburgse kipschotel
Aardappelgratin
Warme hooiham
Aardappelpuree met uiensaus
Zuurkoolsalade
Huisgemarineerde zalm
Salade van rozeval aardappel en forel
Balkenbrij met appeltjes
Tarte tatin van appel
Mousse van boerenjongens en bitterkoekjes
Limburgs rijstenvlaaitje
Mousse van Valrhona chocolade
Créme brûlée van vanille

3,50
4,50
3,75
5,00
4,75
2,50
4,50
2,75
2,50
3,75
3,00
4,00
3,75
3,75
3,75
3,75
4,50

Limburgse koude schotel
Gevulde eitjes
Limburgse quiche
Aardappelrösti met zuur vlees
Aardappelblini met gemarineerde zalm
Courgette met romige garnalen
Geitenkaas met gekaramelliseerde appeltjes
Spiesje met gevulde dadel
Zwarte pruim met spek
Gevulde champignons
Limburgs roggebrood
Rozijnenplats
Stokbrood
Roomboter
Kruidenboter
Mogelijk i.c.m. het Limburgs buffet

DESSERTS
Diverse soorten bavarois en mousses in de smaken vanille,
chocolade, bosvruchten, aardbei, kaneel of koffie-caramel
1 soort
3,75
2 soorten
5,50
3 soorten
6,75
Andere desserts zijn ook mogelijk in overleg

19,50

Limburgs hapjesbuffet 2
Op luxe wijze gepresenteerd vanaf 25 personen

Limburgse koude schotel
Gevulde eitjes
Ham gevuld met een créme van Fourme d'Ambert
Scampi met asperges en serranoham
Bruscetta met brie en Limburgse stroop
Wrap van Livarham en mosterdcréme
Gevulde Rozeval aardappels
Garnalensalade met asperges
Flensrolletje met zuurkool en spekjes
Terrine van parelhoen met truffelcréme
Limburgs roggebrood
Rozijnenplats
Stokbrood
Mogelijk i.c.m. het Limburgs buffet

22,50

Algemene voorwaarden
• Prijzen per Januari 2019, prijswijzigingen voorbehouden.
• Alle prijzen zijn per persoon.
• Voor kinderen tot 12 jaar zijn er kleinere porties verkrijgbaar. Hiervoor
rekenen wij 50% van de prijzen. Dit dient u bij het bestellen door te geven.
• Het bezorgen van bestellingen en ophalen van materialen is in overleg
mogelijk. Informeer bij ons naar de bezorgkosten.
• Indien u de afwas vuil wenst aan te bieden is dit mogelijk tegen betaling.
Dit dient dit vooraf besproken te worden.
• U kunt in De Bekkerie pinnen of contant betalen. Wanneer u bij bezorging
wil afrekenen kan dit alleen contant.
• Het minimum aantal personen om te bestellen is 15, tenzij anders vermeld.
Bij een bestelling voor minder personen geldt een toeslag van 10%.
• Afmelding aantal personen kan kosteloos tot 3 dagen voor de leverdatum.
• Schade of breuk van materialen wordt in rekening gebracht.
• De Bekkerie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan
door onvoorzichtig of onzorgvuldig handelen met apparatuur of goederen
die door ons aan derden ter beschikking gesteld zijn.
• Graag tijdig reserveren, op is op.

Alle prijzen zijn per persoon

