BORRELHAPJES KOUD 4 hapjes per persoon

Maasvalleiborrel

€ 6,00

Maasvalleiborrel deluxe

€ 7,00


Assortiment
van diverse hapjes onder andere
crostini met brie en vijgencompote, roggebroodje
cheddar, wrap van zalm met roomkaas, spiesje
cherrytomaat/mozarella/basilicum. Inclusief nootjes.
Assortiment van diverse hapjes onder andere amuselepel met mousse van gerookte kip en avocado, spiesje
met kipfilet en cajun-gamba, partybroodje Hollandse
garnalen, crostini met zalm. Inclusief nootjes.

Het leven vieren.
Cateringmogelijkheden

BORRELHAPJES WARM 4 hapjes per persoon

Maasvalleiborrel

€ 3,50

Maasvalleiborrel deluxe

€ 4,50

Assortiment aan gefrituurde hapjes met onder
andere bitterbal, frikandel, bami- en nasihapjes.
Inclusief nootjes.

Assortiment
aan gefrituurde hapjes met onder
andere mini-loempia, kaasstengel en tempura
garnaal. Inclusief nootjes.

PROEVERIJ BORRELPLANK

Kaas

€ 9,50

Kaas en luxe ham

€ 3,50

Vier soorten kaas, gevulde abrikozen,
gevulde dadels. Inclusief diverse nootjes.
 ier soorten kaas, assortiment van luxe
V
ham, gevulde abrikozen, gevulde dadels.
Inclusief diverse nootjes.

Hollesteeg Boxmeer
Zevenhutten Cuijk
Kleermakersgroes Gennep

Kantooradres
Hollesteeg 1a
5831 TH Boxmeer

T Dag en nacht 0485 52 11 11
E info@schrijen.com
schrijen.com

Stilstaan bij de
herinnering die
je verbindt.

Onvergetelijk.

Cateringmogelijkheden
Natuurlijk draagt ook catering bij aan de persoonlijke invulling van een afscheid. Een traditionele koffietafel
met soep, belegde broodjes en koffie of thee? Liever een luxe, ambachtelijke lunch of een zoete proeverij? Of
toch een borrel onder het genot van smaakvolle hapjes? We verzorgen de catering met alle liefde en aandacht.
En staan je cateringwensen er niet bij? In overleg is bijna alles mogelijk!

BROODJES Assortiment aan luxe broodjes

DRANKEN

Koffie/thee

€ 2,00

Frisdrank

€ 2,00

Melk

€ 2,00

Bier (per fles)

€ 2,00

Malt bier (per fles)

€ 2,00

Witte, rode en rosé wijn (per glas)

€ 3,20

Prosecco (per glas)

€ 3,20

Cake of mini-muffin

€ 1,10

Vlaaibuffet (per punt)

€ 2,70

Taartbuffet (per punt)

€ 2,70

Assortiment petit-fours (per stuk)

€ 2,50

Zoete special, arrangement

€ 7,95

 oete heerlijkheden met onder andere petit-four,
Z
bonbons, mini-muffin en glas Prosecco

€ 3,25

Brie met vijgencompote
en walnoot

€ 3,25

Parmaham met zongedroogde
tomaat

€ 3,25

Gerookte kipfilet met courgette
en mozzarella

€ 3,25

Worstenbroodje

€ 2,50

Saucijzenbroodje

€ 2,50

Krentenbol met roomboter

€ 1,75

Broodje kroket

€ 3,00

Broodje frikandel

€ 3,00

LUNCH-ARRANGEMENTEN per persoon

GEBAK/KOEK

Van de ambachtelijke bakker

Gerookte zalm

Lunch

€ 12,50

Lunch deluxe

€ 16,50

Ambachtelijke lunch

€ 12,50

Lunch proeverij

€ 9,95

Soep naar keuze, met twee belegde broodjes kaas,
ham, fricandeau en rosbief. Onbeperkt koffie en thee
 oep naar keuze, luxe harde en zachte broodjes met
S
onder andere zalm, brie, parmaham en gerookte
kipfilet. Onbeperkt koffie en thee
Grootmoeders groentesoep, mini-sandwiches
waaronder brie en zalm, klein appeltaartje

AMBACHTELIJKE SOEP

Klein soepje, twee mini-broodjes en een warme snack

Rundvleessoep

€ 4,00

Kippensoep

€ 4,00

Tomatensoep

€ 4,00

Courgettesoep

€ 4,00

Paddenstoelensoep

€ 4,00

KOFFIETAFELS per persoon

Traditioneel

€ 13,50

Brabants

€ 16,50

Deluxe

€ 16,00

Uitgebreide koffietafel, per tafel gedekt bestaande
uit één soort soep naar keuze, krentenbrood,
suikerbrood, assortiment aan witte en bruine broodjes,
diverse soorten beleg waaronder kaas, ham, fricandeau,
rosbief en zoet beleg. Onbeperkt koffie en thee
 ls traditionele koffietafel, aangevuld met een warm,
A
ambachtelijk bereid worstenbroodje

 ls traditionele koffietafel, aangevuld met een
A
goed gevulde rundvleeskroket

