Cateringassortiment
Eten is ons speerpunt!

Geniet van heerlijk eten met
de catering van De Vesting
uit Appingedam!
Geniet van heerlijk eten op iedere
locatie in Appingedam en omstreken
met de catering van De Vesting. Voor
bedrijfsfeesten van ieder formaat bent
u bij De Vesting aan het juiste adres.
Kerstborrels, nieuwjaarsrecepties,
personeelsfeesten, jubilea en alle
andere bedrijfsfeesten worden door
ons tot in de puntjes verzorgd.

Van borrelgarnituren tot heerlijke lunches
en van warme gerechten tot complete
buffetten: De Vesting is uw professionele
cateraar en maakt ieder evenement tot
een succes.

Voor slechts een borrelhapje en een
bruisend drankje of een compleet buffet.

Voor bedrijfsfeesten
van ieder formaat

Bedrijfsfeesten worden
tot in de puntjes verzorgd

De Vesting is uw
professionele cateraar

Warm buffet
Buffet De Vesting vanaf 15 personen
€ 22,50 p.p. (inclusief schoonmaak
en materialen)
Oosters buffet vanaf 15 personen

Italiaans buffet vanaf 15 personen

€ 18,50 p.p. (inclusief schoonmaak)

€ 18,50 p.p. (inclusief schoonmaak)

• Babi Pangang
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Satéstokjes in saus
• Kip Teriyaki met groenten
• Nasi Goreng
• Bami Goreng
• Witte gekruide rijst
• Kroepoek
• Gedroogde uitjes
• Eventueel aan te vullen met een dessert
à € 2,75 p.p.

• Kalfsgehaktballetjes in Toscaanse saus
• Penne Carbonara (kaas, champignons,
ham en spek)
• Spaghetti Bolognese
• Lasagne
• Diverse breekbroden
• Geraspte kaas
• Kruidenboter
• Italiaanse rauwkostsalade
• Eventueel aan te vullen met een dessert
à € 2,75 p.p.

• Rundvlees-, aardappel- en pastasalade
• Visschaal: garnalen, gerookte zalm, forel
en gerookte pepermakreel
• Vleesschaal: rosbief, rollade en
fricandeau
• Kipsaté
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Procureurlapje in zoetzure saus
• Nasi Goreng
• Gebakken krieltjes
• Penne met groenten
• Dessert: sorbet van verschillende
mousses, fruit en slagroom

Spaans-Italiaans tapasbuffet

Buffet Bolwerk Deluxe

Groninger stamppot buffet

vanaf 20 personen € 25,- p.p.
(inclusief schoonmaak en materialen)

vanaf 20 personen € 32,50 p.p.
(inclusief schoonmaak en materialen)

vanaf 15 personen € 15,- p.p.
(inclusief schoonmaak)

• Spaanse rijstschotel
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Lasagne
• Spaanse aardappelsalade
• Couscoussalade met garnalen
• Vleesschaal
• Tapasspiesje
• Wrap
• Serranoham, Chorizo, Porchetta hammen
• Breekbroden
• Olijven
• Tapenades
• Pesto

• Huzarensalade, vissalade, couscoussalade
• Zachte Ardenner ham met diverse
soorten meloen
• Visschotel: Hollandse garnalen, gerookte
zalm, haring, makreel en gerookte forel
• Vleesschotel: Parmaham, Spianata
Romano, gerookte kipfilet en fricandeau
• Gegrilde zalmmoot met saus
• Kippendijrollade in mosterdsaus
• Stoofvlees met groenten
• Aardappelgratin
• Wilde rijst, pastagerecht
• Grand dessert met o.a. bavarois, mousse
van chocolade, fruitsalade, ijs en slagroom

• Boerenkool met rookworst
• Hutspot met procureur
• Zuurkool met speklap
• Zilveruitjes, augurk en jus
• Eventueel aangevuld met een dessert
à € 2,75 p.p.
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Hollands buffet vanaf 15 personen
€ 20,- p.p. (inclusief schoonmaak)
• Varkenshaasmedaillons met
champignonsaus
• Sucade stoof met groenten
• Aardappel ovenschotel
• Krielaardappelen
• 2 soorten groenten
• Rauwkostsalade
• Dessert: aardbeienmousse
met slagroom en fruit

Barbecue standaard
€ 17,50 p.p. (inclusief barbecue en
gasfles, borden en bestek)
•
•
•
•
•
•

Keuze uit 5 soorten vlees
2 soorten salades
Rauwkostsalade
Vers fruit
Verschillende koude sauzen
Stokbrood met kruidenboter

Barbecue Deluxe
€ 25,- p.p. (inclusief barbecue en
gasfles, borden en bestek)
• Keuze uit luxe vlees- en vissoorten
(o.a. biefstuk, zalm en gamba’s)
• 2 soorten salades
• Rauwkostsalade, pastasalade
• Vers fruit
• Warme en koude sauzen
• Breekbroden met smeersels
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Saladeschotel

Hapjesschotel

Kartoffelsalade

Pastasalade

Hapjesschaal De Vesting

Hapjesschaal De Wadden

€ 6,50 p.p.

€ 7,50 p.p.

50 stuks € 30,-

40 stuks € 40,-

• Gegarneerd met diverse soorten beleg,
fruit en gevulde eieren.(ook vega)

• Pastasalade van penne, groente en
kip met als garnering fruit en gevulde
eieren (ook vega)

Huzarensalade

Stokbrood

€ 6,50 p.p.

€ 1,75 p.p.

•
•
•
•
•
•
•

• Een frisse vleessalade met een
uitgebreide garnering aan vlees, fruit
en gevulde eieren

• Met kruidenboter

• Gevuld ei
• Rookvleesrolletje met Brander
mayonaise
• Italiaanse snijworst met roomkaas
• Kipspiesje in chilisaus
• Tapasspiesje (olijf, mozzarella, ham)
• Kaaspuntje met vers fruit
• Wrap met tomaat en gegrilde groenten
• Rollade met monchou, bosbes en nootje
• Gekruide kipfilet
• Kookworst met augurk

Rundvleessalade

Breekbroden

€ 6,50 p.p.

€ 2,75 p.p.

• Gevulde rundvlees-salade met een
garnering van diverse soorten beleg,
fruit en gevulde eieren

• Met verschillende smeersels o.a.
tapenade, kruidenboter en humus

Vissalade

Haringhapjes

€ 8,50 p.p.

50 stuks € 35,-

• Een vissalade opgemaakt met diverse
vissoorten, fruit en gevulde eieren

• Met roggebrood en uitjes
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Hapjesschaal Bolwerk
50 stuks € 37,50
• Gevuld ei
• Wrap met osseworst, rucola
en pijnboompitten
• Wrap met tomaat en gegrilde groenten
• Tapasspiesje
• Toastje met filet americain
• Toastje met brie en blauwe druif
• Kipspies
• Zeeuws spek
• Rookvlees rolletje
• Spinataham met rookkaas

Gevulde wrap met zalm
Torentje van garnalen
Wrap van makreel
Toast met gerookte zalm
Haring op roggebrood
Toastje met gerookte paling
Schelpje met tonijnsalade

Luxe amusehapjes
Minimaal 40 stuks € 50,- sfeervol
gepresenteerd in mooie glaasjes en
op mooie schalen
• Ardennerham met meloen en rucola
Grieks borrelballetje met tzatzikisaus
• Honing kipspies met rode ui, paprika
en sla
• Spies van mozzarella, cherrytomaatje,
olijf en basilicum
• Osseworst, pijnboompitten
truffelmayonaise
• Zalmtartaar met dille en zure room
• Glaasje gevuld met couscous, feta en
rucola
• Gemarineerde gamba op een spies met
guacamole en zongedroogde tomaat
• Gerookte zalm met truffelmayonaise
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Luxe warme mini snacks

Kaas/worst schaal

60 stuks € 37,50 (inclusief sauzen)

75 stuks € 32,50

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kipcrush
Hete donder
Mini frikadel
Kaassouffle
Nasi- en bamihapje
Borrelbal
Bitterbal
Vlammetjes

Belegen kaas
Komijnekaas
Gemarineerd kipspiesje
Pikante gehaktballetjes
Grillworst met kaas
Zeeuws spek
Gekruide kipfilet
Boeren leverworst
Fuet met knoflook en peper

Ons cateringassortiment is te bespreken vanaf 15 personen. U dient uw buffet
minimaal 4 dagen van tevoren te bespreken en de hapjesschotels minimaal
2 dagen van te voren te bestellen.
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Eten is
ons speerpunt!

www.cateringdevesting.nl

adres
Bolwerk 6
9901 GB Appingedam
telefoon
(0596) 62 26 15
email
info@cateringdevesting.nl

