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U heeft binnenkort een gelegenheid waarvoor u catering overweegt. Wij zijn u graag 
van dienst. Om u kennis te laten maken met Catering Zutphen hebben wij dit Foodbook 
samengesteld.

Sinds 2005 verzorgen wij catering voor particulieren, overheden, instellingen en 
 bedrijven. Van ontbijt tot diner, van hapjes tot walking diner, van belegde broodjes tot 
verse maaltijden. Vanuit onze passie voor eten en drinken, streven wij naar kwaliteit, 
gastvrijheid en genieten.

Dit Foodbook is een collage van onze mogelijkheden. Dit wil zeggen dat u misschien 
direct datgene vindt wat u zoekt, maar dat wij ook op maat kunnen werken. 

Wij hebben een samenstelling gemaakt van favoriete lunches, buffetten en andere 
 vormen van catering. 

Wij stellen voor dat u op zoek gaat naar wat u aanspreekt. Kunt u geen keuze maken, 
neem dan contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om zo een aanbod samen te 
stellen waarmee wij aan uw specifieke wensen voldoen.

Veel leesplezier en inspiratie,

Antwan en Mirjam Berntssen



Terwijl u nog lekker aan het 
 uitslapen bent, staan wij voor u 

in de keuken om het ontbijt voor 
te be reiden! Dit gezonde ontbijt 
zit boordevol verse  ingrediënten 

en wordt ge presenteerd in 
 buffetvorm. Ideaal als start van 

uw  zakelijke bijeenkomst of 
 bijvoorbeeld een  huwelijks- of 

familiedag.
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Ontbijt
Ontbijtbuffet prijs per persoon (vanaf 15 personen) € 11,50

Een ontbijtbuffet bestaat uit:

• Assortiment van diverse broodsoorten van “Bakkerij van Zuijlen”
• Roomboter croissant
• Diverse vleeswaren  (boerenachterham, gezouten rauwe ham, kipfilet)
• Diverse kaassoorten  (jonge boerenkaas, roombrie, kruidenkaas)
• Diverse zoetwaren  (chocolade hagel, diverse soorten jam, hazelnootpasta)  
• Roomboter
• Dagverse halfvolle melk

Om het ontbijtbuffet naar wens aan te kleden kunt u kiezen uit de volgende  
uit breidingen:

• Gekookt scharrelei    € 0,75
• Roerei met bacon    € 2,00
• Vers fruitsalade    € 3,50
• Stuks handfruit    € 1,10
• Zoet broodje (muffin/krentenbol/kwarkbol)    € 1,05
• Yoghurt met muesli    € 1,75
• Zalm gerookt van de Smoker (50 gram p.p.)  € 3,50
• Jus d’orange (1 liter)   € 3,50
• Koffie en thee per persoon   € 1,85
• Feestelijke fles prosecco   € 19,50



De lunch wordt bereid met 
 uitsluitend verse ingrediënten. 
De gezonde  broodjes worden 

ruim belegd en ge garneerd met 
een passend garnituur.

Broodjes standaard per broodje (witte en bruine bol) € 2,75

Bruine en witte bol met
• Jonge kaas (v)
• Boerenachterham 
 

Broodjes luxe per broodje  € 3,50

Gesorteerde broodjes belegd en gegarneerd met tomaat, komkommer, ei en sla 
• Jonge kaas (v)
• Boerenachterham
• Gerookte zalm
• Filet americain
• Rosé gebraden rosbief  
• Roombrie (v)

Lunchbuffet basis (vanaf 5 personen)  € 6,50

• 2 standaardbroodjes
• 1 glas melk of karnemelk

Lunchbuffet luxe (vanaf 5 personen)  € 8,00

• 2 luxe gesorteerde broodjes met diverse vleeswaren, vis- en kaassoorten
• 1 glas melk of karnemelk

Lunch
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Ons brood wordt op 
 ambachtelijke wijze ge bakken 
door “Bakkerij van Zuijlen” en 
besmeerd met roomboter. De 

broodjes worden op  schalen of in 
manden geleverd.
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Uitbreiding voor de lunch

• Diverse soorten soep   € 3,10 
• Broodje met rundvlees/vegetarische kroket   € 3,25
• Saucijzen broodje    € 3,10
• Quiche lorraine/vegetarisch   € 3,10
• Rundvleessalade  (100gr)  € 4,00
• Zalmsalade  (100gr)  € 4,00
• Tonijnsalade  (100gr)  € 4,00
• Pastasalade  (100gr)  € 3,50
• Vers fruitsalade   € 3,50
• Stuks handfruit   € 1,10
• Zoet broodje (muffin/krentenbol/kwarkbol)  € 1,05
• Jus d’orange (1 liter)   € 3,50
• Biologische koffie en thee per persoon  € 1,85
• Biologische melk/karnemelk (1 liter)  € 2,50
• Lunch compleet met borden, glaswerk en bestekpochettes € 1,50



Twee stevige boterhammen 
met  ambachtelijk beleg  vormen 

de inhoud van onze Boeren 
 Boterhammenlunch. Wees  gerust, 

na twee van deze heerlijke 
 boterhammen zit u gegarandeerd 

vol! 

Boeren Boterhammen lunch  € 6,25

Boterhammen van ambachtelijk oerbrood, net even wat dikker dan u gewend bent,   
belegd met onder andere
 
• Brie, sla en honingdressing
• Scharrelei salade met tuinkruiden
• Jonge kaas, sla en tomaat
• Gebraden fricandeau, sla, tonijnmayonaise en kappertjes
• Gebakken beenham, sla en mosterdmayonaise
• Gerookte zalm, sla en roomkaas
• Bloemkoolspread met gepofte rode uien en tijm

Lunchpakketten

Uiteraard kunnen wij ook uw lunch buiten de deur verzorgen tijdens een groepswande-
ling, picknick, werkoverleg of busreis. Alles word verpakt in biologische afbreekbare 
materialen, zodat u na afloop niets hoeft te bewaren en nog mee terug hoeft te nemen, 
zodat u op locatie onbezorgd van een gezonde lunch kunt genieten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op.
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High tea standaard prijs per persoon (vanaf 15 personen) € 12,50

• Sandwiches met gerookte zalm besmeerd met mosterdmayonaise, rucola,     
 komkommer 
• Sandwiches met cream cheese en gegrilde paprika
• Scones met clotted cream en jam
• Petit-fours, opgemaakt uit verschillende smaken met gekleurd kapsel 
• Originele Engelse brownies
• Bonbons
• Diverse heerlijke theesoorten

Uit te breiden met:

• Quiche (keuze uit: Lorraine, vegetarisch, seizoen)  € 3,10
• Kleine bladerdeeghapjes gevuld met kaas, kip of gehakt (3 p.p.)  € 3,25
• Allerhande koekje bij de koffie of thee   € 0,25
• Mini croissant    € 0,60
• Mini Muffin    € 0,60

High tea

“Wat een luxe, 
High tea aan huis!”



“De diversiteit aan 
hapjes was een 
groot succes!  

Volgend jaar doen 
we dit weer.”
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Borrelhapjes per schaal van 50 stuks  € 70,00

• Bitterbal van geitenkaas, honing en gebrande nootjes (v)
• Bruschetta met Brie de meaux (v)
• Gegrilde aubergine met rosbief, pesto en rucola
• Wrap gevuld met zalm, roomkaas en komkommer 
• Bruschetta met filet americain en mini augurk
• Haring op roggebrood met rode ui
• Groente quiche (v)
• Gevuld ei met kerriecrème
• Bruschetta met gerookte forel
• Dadels gevuld met roomkaas en omwikkeld met katenspek

Hollandse schaal per schaal van 50 stuks  € 50,00 
 

Jonge kaas, kruidenkaas, salami, leverworst, grilworst, Amsterdamse ui  
en grove mosterd

Crudités (per 5 personen)  € 8,50

Gezonde snack van diverse knabbelgroenten met een dipsaus in een weckpotje
geserveerd. Eén potje is ongeveer voor 5 personen. 
 

Borrel en bites



“Mijn familie heeft er goed van 
gesmuld. Bovendien perfecte 

bezorging en ruime porties. Een 
echte aanrader.”
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Gevulde bladerdeeghapjes (per schaal van 45 stuks)  € 47,50

Bladerdeeghapjes. Een mix van kip kerrie, kaas en gehakt

Bittergarnituur   € 57,50

Ons assortiment bittergarnituur wordt kant en klaar bij u bezorgd op schalen met
60 hapjes per schaal (dit is ook de minimale bestelling). Een selectie van de lekkerste
warme hapjes met onder andere kaassoufflé ,kalfsbitterbal, kipnugget,
gehaktballetje met twee verschillende dipsausjes.

 

 



Onze bediening is 
geduldig, verzorgd, 

juist gekleed, is  
opgeleid, maar  

bovenal vriendelijk.
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Hapjesbuffet
Geen zin om met hapjes rond te gaan? Kies dan voor een hapjesbuffet. Deze buffetten 
zijn bedoeld als een uitgebreid hapje, dus het is niet geschikt als maaltijd. 
Te bestellen vanaf 10 personen.

Hapjes buffet (prijs per persoon)  € 13,75

Koud
• Rundvleessalade geserveerd in bolletjes gegarneerd met gevulde eieren
• Wrapjes met zalm, roomkaas en komkommer
• Hollandse schaal bestaat uit: Jonge Kaas, kruiden kaas, salami, leverworst, grilworst,  
 Amsterdamse ui en grove mosterd mayonaise
• Stukjes haring met gesnipperde ui
• Oerbrood met aioli en kruidenboter

Warm
• Runder gehaktballetjes met saté saus
• Kipstukjes met piri piri saus



“Zo mooi en lekker 
kan ik het zelf niet 

maken!”

Borrel buffet (prijs per persoon)  € 9,95

Koud
• Aardappelsalade met scharrelei
• Pasta salade met gegrilde groenten
• Koolsalade
• Mandje met zachte bolletjes

Warm
• Pulled pork of beenham voor op de broodjes
• BBQ saus
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Vers gemaakte salades blijven 
lekker. Terwijl het soepvlees 

trekt voor een geurige  bouillon 
schillen wij de aardappels en 
snijden een appel en een uitje 
voor de ingrediënten van onze 
zelfgemaakte salades. De  basis 

wordt natuurlijk opgemaakt 
 zodat er een mooie 

maaltijdsalade  ontstaat.

Salades
Salades prijs per persoon (vanaf 4 personen)

Rundvleessalade   € 9,50

• Rundvleessalade gegarneerd met ei, rauwkost salade en ham rolletjes.

Luxe rundvleessalade    € 13,50

• Rundvleessalade gegarneerd met gevulde eieren, rauwkost salade, paté, rosbief,
 fricandeau en ham rolletjes.

Zalmsalade   € 10,50 

• Zalmsalade gegarneerd met ei, rauwkost salade en zalm.

Luxe zalmsalade   € 14,50 

• Zalmsalade gegarneerd met gevulde eieren, rauwkost salade, en diverse soorten vis.

Aardappelsalade   € 6,50 

• Aardappelsalade gegarneerd met gevuld ei en rauwkost
 

Oerbrood met kruidenboter per 10 personen   € 12,50
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“We hebben 
 heerlijk en gezond 

 gegeten”

Te bestellen vanaf 10 personen. U heeft binnenkort een samenkomst en wilt graag  
samen eten. U kunt dan kiezen voor een koud warm buffet. Vanuit ons basis buffet kunt 
u zelf uw buffet samen stellen.

Hoe werkt het?
Wij hebben voor u een basisbuffet samen gesteld met een variatie aan gerechten. U kunt 
dit buffet kiezen maar deze ook uitbreiden met uw eigen keuze aan gerechten.  

Basis buffet (prijs per persoon)  € 16,50

Koud
• Rauwe ham met vers fruit
• Zalmsalade 
• Pastasalade met gegrilde groente (v)
• Oerbrood met kruidenboter

Warm
• Kippendijen in piri piri saus
• Groente Curry (v)
• Basmati rijst
• Warme groente van het seizoen

Standaard buffet (prijs per persoon)  € 21,00

Basis buffet + kies extra
• 2 koude gerechten
• 1 warm gerecht
• 1 bijgerecht

cateringzutphen.nl

Koud Warm Buffet



“Er is zoveel
keuze bij

Antwan en Mirjam”

Uitgebreid buffet (prijs per persoon)  € 24,50

Basis buffet + kies extra
• 3 koude gerechten
• 2 warm gerechten
• 2 bijgerechten

U kunt kiezen uit:   
Sommige gerechten hebben een meerprijs, deze prijs komt dan boven op de basisprijs. 
Zo bepaalt u zelf wat u wilt uitgeven.

Koud
• Rundvleessalade met een gevuld ei
• Haring met uitjes
• Zalm van de Smoker (+ € 0,75 p.p.)
• Aardappelscharelei salade (v)
• Salade caprese, tomaat met buffelmozzarella (v)
• Groene salade met dressing (v)
• Griekse salade (v)

Warm
• Procureur lapje met champignonsaus 
• Gepocheerde Scholfilet met tomaat en rode ui (+ € 1,00 p.p.)
• Gebakken zalm mootjes (+ € 1,00 p.p.)
• Tortelinni met spinazie saus en walnoten (v)
• Varkenshaaspuntjes met stroganoffsaus
• Rundergehaktballetjes in tomatensaus
• Runderstoof (+ € 3,50 p.p.)
• Paddenstoelen ragout (v)
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“Elk gerecht was 
ook echt af. De 

smaak klopte en de 
presentatie”

Bijgerechten
• Roseval aardappeltjes uit de oven
• Aardappelgratin (+ € 0,50 p.p.)
• Ratatouille, groente mix van aubergine, courgette, paprika en ui
• Gebakken krieltjes

Onze buffetten worden geleverd inclusief buffetmaterialen, maar exclusief borden en 
bestek. Deze kunt u erbij bestellen voor € 1,50 per persoon, wij doen dan de afwas.

Stamppotbuffet (vanaf 10 personen, prijs per persoon) vanaf € 12,50

Soorten stamppot (mits in het seizoen)
• Boerenkool
• Hutspot
• Zuurkool
• Rode kool
• Andijvie
• Raapsteel/kaas
• Hete Bliksem
• Rucola

Bent u met een kleinere groep neem dan contact met ons op en vraag naar de  
mogelijkheden.
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Vraag naar de 
stamppotten die 
passen bij het  

seizoen.

Bijgerechten
• Rookworst
• Speklap
• Gehaktballetjes in de jus
• Procureur
• Varkenssaucijs
• Rundersaucijs
• Hachee (+ € 3,50 p.p.)
• Worstje van “de vegetarische slager”
• Groenteburger

Keuzemogelijkheden:

1 stamppot + 1 bijgerecht  € 12,50
2 stamppotten + 2 bijgerechten  € 14,50
2 stamppotten + 3 bijgerechten  € 16,00
3 stamppotten + 3 bijgerechten  € 17,50
4 stamppotten + 3 bijgerechten  € 19,00

Alle buffetten zijn inclusief mosterd, jus en tafelzuur. 
Voor € 1,50 per persoon kunt u borden en bestek huren. Wij doen dan de afwas.
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“De bediening was 
fantastisch, gaan 
we zeker vaker 

doen”

Maaltijdbuffet (prijs per persoon)  vanaf € 16,50

Een eenvoudige en snelle maaltijd. Wij gaan graag met u in overleg voor een passende 
samenstelling.

Voorbeeld 1
• Lasagne bolognese
• Cannelloni met zalm en spinazie
• Tortellini met walnoten (vegetarisch)
• Groene salade met garnituur en dressing
• Oerbrood met kruidenboter

Voorbeeld 2
• Kip piri piri
• Groenten curry
• Basmati rijst
• Frisse komkommer-tomaat salade
• Naanbrood
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Eenvoudig zelf  
samen te stellen.

Samen met uw gasten heerlijk genieten van het buiten zijn. Eten van de BBQ.  U stelt 
zelf het pakket samen. De BBQ pakketten worden geleverd inclusief gasBBQ.

Hoe werkt het
Hieronder vindt u diverse gerechten voor op de BBQ en heerlijke salades voor erbij. 
U kiest 4 BBQ gerechten (per item 100 gram pp) en 4 Salades.

BBQ arrangement (vanaf 5 personen, prijs per persoon)  € 16,50

De basisprijs is € 16,50  per persoon. U krijgt hiervoor de 8 gerechten, brood met  
kruidenboter en passende sauzen.  
Sommige gerechten hebben een meerprijs, deze prijs komt dan boven op de basisprijs. 
Zo bepaalt u zelf wat u wilt uitgeven.

Voor op de BBQ (kies 4 gerechten)
• Runder burger
• Gemarineerde procureur
• Gemarineerde kipsaté
• Braadworst
• Gemarineerde speklap
• Runderlapje (+ € 1,50 p.p.)
• Zalmpakketje met groente en sereh (+ € 2,50 p.p.)
• Gambaspiesje in knoflook gemarineerd (+ € 2,50 p.p.)
• Maiskolf
• Groentepakket
• Vegetarische worstjes van “de vegetarische slager”
• Vegetarische burger van “de vegetarische slager”
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BBQ pakket



In samenwerking met onze  slager 
Michel van Ommeren stellen 

wij ieder seizoen de  pakketten 
 samen om ervoor te zorgen dat 
de beste kwaliteit bij u op het 

bord beland. 

Salades (kies 4 gerechten)
• Huisgemaakte aardappelsalade
• Komkommersalade
• Pittige tomatensalade
• Rundvleessalade (+ € 1,25 p.p)
• Zalmsalade (+ € 1,25 p.p.)
• Pastasalade met gegrilde groente

Broodmand (inbegrepen)
• Vers afgebakken oerbrood met kruidenboter

Sauzenbar (inbegrepen)
• Dit is afhankelijk van de door u gekozen gerechten. U kunt denken aan sauzen als;  
  aioli, BBQ saus, mosterd dille saus, Kerrie mayonaise, romige pindasaus en andere.

De BBQ pakketten zijn te bestellen vanaf 5 personen. Het pakket wordt gekoeld  
geleverd. Vanaf 10 personen inclusief gasbbq met gas, echter exclusief borden en  
bestek. Hiervoor rekenen wanneer u deze erbij wilt  € 1,50 per persoon. Wij doen dan 
de afwas.
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De keuze voor echte grill 
liefhebber. Unieke smaakbeleving 

die uw gasten verrassen.

Uw feest net even anders. Samen met uw gasten ongedwongen en zorgeloos genieten 
van heerlijke gerechten van onze Smoker. 
Wij komen bij u op locatie met onze Smoker.  Op hout gestookt bereiden onze  
grillmasters de gerechten die door u gekozen zijn. Een beleving voor u en uw gasten.

Hoe het werkt
Hieronder vindt u diverse gerechten van de Smoker en heerlijke bijgerechten zowel 
koud als ook op de Smoker bereid.
U kiest 4 Smoker gerechten (per item 100 gram p.p.) en 4 bijgerechten. 

Smoker arrangement (vanaf 30 personen, prijs per persoon) € 32,50

De basisprijs is € 32,50 per persoon. U krijgt hiervoor de 8 gerechten, brood met  
kruidenboter, pesto, passende sauzen, borden, bestek en  een kok die de gerechten 
voor u en uw gasten bereid.
Sommige gerechten hebben een meerprijs, deze prijs komt dan boven op de basisprijs. 
Zo bepaalt u zelf wat u wilt uitgeven.

Van de Smoker (kies 4 gerechten)
• Pulled Pork: 16 uur traag gegaarde varkensnek uit de Smoker met onze eigen BBQ  
 rub en BBQ Saus
• Kipdijen: Ingewreven met oosterse marinade kippendijen zonder bot
• Burger: 100% Lakenvelder rundvlees licht gerookt en af gegrild
• Varkenssaucijs: Licht gerookt en geroosterd jalapeno-cheddar worstje van de Smoker
• Spareribs (+ € 2,00 per persoon): Varkensrib afgelakt met BBQ-saus (zo mals dat ze  
 van het bot vallen
• Bavette (+ € 2,50 per persoon): Flanksteak met huisgemaakte chimichurri
• Rib eye (+ € 2,50 per persoon): In zijn geheel gebraden rib eye
• Gerookte zalm (+ € 3,00 per persoon): Warm gerookte zalmzijdes ingewreven met  
 Citrus, peper kruiden
• Gamba spies (+ € 3,00 per persoon): grote gamba’s op een stok, gemarineerd in de  
 knoflook olie
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Smoker arrangement



Catering Zutphen kan naast 
overheerlijke gerechten van onze  

Smoker ook voor u de  
aankleding, de bediening en het 
serviesgoed regelen (incl. afwas).

• Wrap geitenkaas: Tortilla gevuld met geitenkaas, honing, walnoten en spinazie
• Pizza vegi: Pizza belegd met tomaat, gegrilde paprika, ui, champignons, courgette,  
 aubergine en kaas
• Gevulde gegrilde portabello: Portabello paddenstoel gevuld met feta en  
 zongedroogde tomaatjes

Bijgerechten (kies 4 gerechten)
Koude gerechten geserveerd vanuit een buffet
• Koolsalade
• Aardappelsalade met verse kruiden en dressing
• Komkommer/tomaat/bleekselderij/ui salade
• Cous cous salade
• Pastasalade met pesto en kerstomaatjes
• Warme gerechten geserveerd vanaf de Smoker
• Gegrilde groente
• Mix van kriel 
• Gepofte aardappel met zure room

Broodmand (inbegrepen)
• Vers afgebakken oerbrood met kruidenboter en pesto

Sauzenbar (inbegrepen)
• Dit is afhankelijk van de door u gekozen gerechten. U kunt denken aan sauzen als;  
  aioli, BBQ saus, mosterd dille saus, Kerrie mayonaise, truffelmayonaise en andere.
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U haalt de sfeer en setting van 
een goed restaurant in huis, 

waarbij u en uw gasten in alle 
rust kunnen genieten van een 
topdiner. Antwan neemt u alle 
zorgen uit handen, heeft oog 
voor detail en weet hoe hij u 
een onvergetelijke avond kan 
 bezorgen. Een thuisdiner van 

Catering Zutphen is een unieke 
vorm van ‘uit eten’ dat u zich 

nog lang zal heugen.

Een thuisdiner bestaat uit drie tot zes gangen en kan worden aangevuld met allerlei  
extra’s. Wij beschikken over een uitgebreide kaart, maar er bestaat ook de mogelijkheid 
om het diner in samenspraak met Antwan op maat samen te stellen.  
 
Ook verzorgen wij graag een passende wijnkeuze zodat er een mooie wijn spijs  
combinatie ontstaat.  
Daarbij kan uiteraard rekening worden gehouden met persoonlijke voorkeur, eventuele 
allergieën of overtuigingen. Wij denken graag met u mee Een thuisdiner is meer dan  
alleen eten.   
 
Hoe ontvangen wij uw gasten? Hoe wordt de tafel ingedekt en op welke wijze worden 
de gerechten gepresenteerd? Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij u op details 
attenderen waar u misschien zelf nog niet aan dacht. Desgewenst is er vooraf veelvuldig 
contact om het diner tot in de puntjes te verzorgen. Zo weet u zeker dat u op de avond 
zelf de volledige aandacht kunt schenken aan uw gasten. Onze tariefstelling is helder en 
transparant en voor een thuisdiner betaalt u in de regel niet meer dan in een restaurant 
van gelijkwaardige kwaliteit.

Wilt u meer weten, wij maken graag een voorstel voor u.
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Thuisdiner

cateringzutphen.nl



“Ik wist niet dat een 
walking diner zo 

leuk zou zijn”
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Een culinair avontuur Tijdens het walking diner serveren wij kleine, kleurrijke en trendy 
gerechtjes. Deze worden gepresenteerd op schaaltjes, in glaasjes of in bakjes. In een 
avondvullend programma genieten u en uw gasten van een heerlijk diner bestaande uit 
meerdere gangen. Deze unieke catering is niet alleen een feest voor het oog maar ook 
een culinaire beleving. 

Een walking diner kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende fingerfood gerechtjes: 
• Vier maal een koud gerechtje 
• Twee soepjes 
• Twee warme gerechtjes 
• Een dessert 

Uiteraard wordt het menu geheel naar uw wens ingevuld en kan deze ook worden  
uitgebreid met meerdere gangen. Naar gelang uw keuze kan de avond op twee wijzen 
worden ingevuld. De gerechtjes worden klaargemaakt door één of meerdere koks  
terwijl uw gasten kunnen toekijken, wanneer de gerechtjes klaar zijn kunnen deze  
worden meegenomen en worden genuttigd. Of de gerechtjes worden door de kok  
klaargemaakt en uitgeserveerd door bedienend personeel. De gerechtjes kunnen  
zowel staand als zittend worden gegeten.

Wilt u meer weten. Wij maken graag een voorstel voor u.

Walking diner



Ook onze desserts worden 
vers bereid. Van verse  vruchten 

uit het seizoen maken wij de 
 bavaroise en Antwan maakt 

de lekkerste tiramisu. Ook de 
 bekende panna cotta is een 

aanrader ter af sluiting van uw 
 buffet of bbq. Kunt u geen 

 keuze  maken, kies dan voor een 
 combinatie zodat u van meerdere 

 desserts kunt proeven.

cateringzutphen.nl

Dessert arrangementen leveren wij vanaf 15 personen.

Diverse desserts (prijs per persoon)  € 4,00

• Tiramisu
• Panna cotta  
• Chocolade dessert 
• Vruchtenbavarois
• Vers fruitsalade 

Combinatie van 2 desserts (van bovenstaand, prijs per persoon) € 4,50

Combinatie van 3 desserts (van bovenstaand, prijs per persoon) € 5,50

Grand desserts (alle soorten, prijs per persoon)  € 7,00

Kaasplateau (prijs per persoon)  € 8,50

• 5/6 Verschillende kaassoorten 
• Noten
• Druiven
• Kletsenbrood

Dessert



Tijdens uw feest of  evenement 
kunnen wij ook de  dranken 

 verzorgen, wel zo  gemakkelijk. 
Denk hierbij aan een 

 standaard arrangement van plat 
en  bruisend water, tapbier, 

 fris dranken en sappen.
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• Plat/bruisend water
• Frisdranken (cola, cola light,sinas)
• Vruchtensappen (sinaasappelsap, appelsap)
• Koffie/thee (biologisch)
• Espresso koffie
• Tapbier (Veltins) excl. tapbar
• Flesbier (Veltins)
• Huiswijn (rood, wit, rosé)
• Prosecco
• Binnenlands gedistilleerd (op aanvraag)
• Buitenlands gedistilleerd (op aanvraag)

Wij leveren alle drank gekoeld en inclusief glaswerk, ook bestaat de mogelijkheid tot het 
afkopen van de drank op uw gelegenheid. Speciale dranken op aanvraag.

Dranken



Uw huis of locatie omtoveren in 
een compleet andere sfeer of een 
enkele statafel, een paar stoelen 
met tafels, een tijdelijke tent in 

de tuin... wij hebben alles in huis 
om uw feest compleet te  maken. 
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Ons assortiment is divers en uitgebreid. Vrijwel elk feest of evenement kunnen we  
voorzien van de gepaste aankleding. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, een  
bedrijfsfeest of een groot concert of een velerlei aan tenten wij hebben bijna alles in  
verschillende  stijlen, maten en kleuren.
Veel hebben wij in eigen beheer of werken wij graag samen met een van onze partners.
Voor de rechtstreekse verhuur van glaswerk, servies, bestek, taps, muziekinstallaties en 
tenten verwijzen wij u graag door naar een van onze vertrouwde samenwerkings- 
partners:

Wammes Party verhuur (pagode/stretch/ aluminium tenten, toilet en inrichting)
IJssel weg 33
7061 XT Terborg

Telefoon: 06 23124118
Email:  info@wammespartyverhuur.nl
Website:  www.wammespartyverhuur.nl

Party verhuur Eerbeek (opblaas poppen/kussens, tent, audio en visueel)
Saturnusweg 4G
6971 GX Brummen

Telefoon:  06 22819390
Email:   info@partyverhuureerbeek.nl
Website:  www.partyverhuur-verkoop.nl

Partyverhuur



Een perfecte aanvulling voor een 
buurtfeest en verenigingsavond. 
Maar wat dacht u van als afsluiter 

van uw bruiloft?
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Wilt u een mobiele snackbar op uw feest? Een frietwagen op uw feest is eens iets  
anders, lekker makkelijk, smakelijk en bovendien betaalbaar. Laat uw gasten eens  
lekker genieten van onze verse friet en snacks van de beste kwaliteit.

• Onbeperkt puntzakken friet
• Onbeperkt keuze uit 4 verschillende soorten snacks (frikandel, rundvleeskroket,  
 bami schijf, kaassoufflé)
• Sauzen (mayonaise, curry, uitjes, ketchup en mosterd)
• Vanaf 60 personen, kinderen t/m 10 jaar € 4,00 p.p.
• Binnen een straal van 5 km berekenen we geen reiskosten
• Inclusief satésaus € 0,75 p.p. extra

Aantal personen   Prijs menu    Tijd

0 - 59     € 450,00 (all in)   1,5 uur
60 - 99    € 7,50 (per persoon)  1,5 uur
100 - 149    € 7,00 (per persoon)  2 uur
150 of meer    € 6,50 (per persoon)  2,5 uur

Ook in combinatie met onze Smoker waarvan wij heerlijke BBQ gerechten serveren heeft 
u een mooie line up om uw familie,- bedrijfsfeest, evenement eens een keer anders in 
te vullen dan met een standaard buffet. Denk hierbij ook aan een midnight snack met 
bijvoorbeeld alleen een puntzak friet.

Natuurlijk is het ook mogelijk om onze frietwagen en Smoker te boeken voor  
evenementen waarbij er geen sprake is van een vaste prijs per persoon.  
Denk bijvoorbeeld aan een festival of sportevenement. Neem gerust contact met ons op 
om de mogelijkheden te bespreken!

Frietwagen aan huis



• Vis • Lupine
• Melk • Mosterd
• Noten • Pinda’s
• Schaaldieren • Selderij
• Sesamzaad • Soja
• Weekdieren • Zwaveldioxide
• Ei • Gluten
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Allergenen/diëten
Het is niet gezegd dat wij allergenen vrij koken, wij brengen u graag op hoogte van de 
producten die wij verwerken in onze keuken. Het gaat hierbij om de volgende  
allergenen (zie paarse vlak). Mochten er specifieke wensen, allergenen of diëten zijn 
vernemen wij dit graag van te voren, zodat wij een aanpassing kunnen maken in  
hetgeen u besteld. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Haccp/voedselveiligheid 

Catering Zutphen is elke dag met voedingsmiddelen in de weer. Wij streven ernaar dat 
zowel producten als diensten voldoen aan strenge kwaliteitseisen van de gestelde  
hygiënecode, dat is waar opdrachtgevers (onze gasten) op mogen vertrouwen.  
Wij voldoen daarom aan de regels die de warenwet (nvwa) en de RVIM oplegt en  
hebben aandacht voor kwaliteit en voedselveiligheid. Bureau de Wit, een gespecialiseerd 
en onafhankelijk extern bedrijf, helpt ons om opdrachtgevers die zekerheid te bieden. 
Zij doen dit door middel van voedselveiligheid rapportages, die gedurende het hele jaar 
vrijwillig worden afgenomen. Op aanvraag kunnen wij u deze rapportage toezenden, 
ook kunt u het na lezen op: http://www.bureaudewit.nl/keurmerk-overzicht.html 

Microbiologische analyse 

Tijdens een keuring nemen de keurmeesters van Bureau de Wit monsters af van zowel 
grondstoffen en eindproducten als van werkoppervlakken en gereedschappen.  
Deze monsters worden in het eigen geaccrediteerde laboratorium onderzocht. Zeven tot 
tien werkdagen nadat de monsters zijn afgenomen, wordt de rapportage toegestuurd. 
Deze microbiologische analyse geeft een indicatie over de hygiëne in de keuken van 
Catering Zutphen. Minimaal 4x per jaar vindt er een onaangekondigde controle plaats. 
Op aanvraag voert Bureau de Wit ook een uitgebreide hygiënecontrole uit. In dat geval 
sporen ze besmettingsbronnen op en adviseren over de te treffen maatregelen. Kwali-
teit, en dus veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel! 



cateringzutphen.nl

Nawoord
Wij hopen dat u gevonden heeft wat u aanspreekt. Zo niet, bel dan gerust! Wij maken 
graag een voorstel op maat. Voor de volledige beleving van Catering Zutphen verwijzen 
wij u graag naar onze website www.cateringzutphen.nl 

Uw bestelling doorgeven? Neem telefonisch contact op of stuur ons een mail. 

Dank voor uw interesse in ons bedrijf en wij hopen u van dienst te kunnen zijn, 

Antwan en Mirjam Berntssen
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Bezoekadres
Mercuriusweg 4a

6971 GV Brummen

Postadres
Stokebrand 570

7206 ET Zutphen
0575 - 525 477
06 - 3093 0805

info@cateringzutphen
cateringzutphen.nl


