‘t Pakhuis laat u in mediterrane
sferen komen met lekkere tapas

MEDITERRANE
MEERKEUZE FOLDER

Volledig verzorgd | Modern | Klassiek | Diverse thema’s

Overzicht mediterrane gerechten

Bij ‘t Pakhuis cateringservice kunt u terecht voor een uitgebreide hapjesschotel, een compleet buffet
of een tapas lunch. De gerechten waar u een keuze uit kunt maken ziet u in dit overzicht. Wij bieden
diverse arrangementen aan zodat u het buffet kunt kiezen dat bij u past.
Standaard wordt er brood geleverd bij uw buffet, aangepast aan de grootte van het buffet. Het
broodassortiment bestaat onder andere uit: Olijvenbrood, Turks brood, Marokkaans Pidebrood,
Frans stokbrood en Ciabatta’s.

Tapas Variadas - kleine gerechten
Juzgado - koude gerechten
-- Guacamole
-- Mediterrane kaasplank*
-- Aioli (Spaanse knoflookmayonaise)
-- Franse kaasplank*
-- Kruidenboter
-- Gemarineerde kaas (pesto en piri piri)
-- Honingmosterdsaus
-- Parma ham met meloen
-- Tomaat-basilicumboter
-- Carpaccio
-- Tapenade - groen
-- Vitello Tonato
-- Tapenade - rood
-- Kipwrap met pittige dressing
*
-- Tonijn tapenade
-- Zalmwrap met roomkaas
-- Gemengde olijven
-- Vegetarische wraps
-- Gedroogde tomaten
-- Gerookte zalm met honing mosterd dressing
-- Gevulde augurken
-- Viscompositie van gerookte vis*
-- Gevulde pepers
-- Hollandse garnalen in een moderne setting*
-- Gevulde dadels
-- Komkommer dille salade
-- Gevulde champignons
-- Salade pittige kip
-- Mini paprikaatjes gevuld met kruidenkaas*
-- Salade Niçoise (met ansjovis en tonijn)
-- Courgette gevuld met brie
-- Griekse salade compositie
-- Spaanse kaas (Manchego)*
-- Marokkaanse tomatensalade
-- Spaanse worst (Chorizo)
-- Marokkaans gesuikerde sla (met o.a. dadels en 		
-- Spaanse ham (Serano)
pruimen)
-- Pittige sardines (met pepers)
-- Rijstsalade met sinaasappel en noten
-- Ansjovisspiesjes
-- Fruitcompositie (vers gesneden fruit)
-- Vegetarische spiesjes (olijf, artisjok, 			-- Blokjes verse meloen
zongedroogde tomaatjes)
-- Aardappel salade
-- Fruit de mer (zeevruchten)
-- Tunesische aardappel / tonijn salade
-- Fruitspiesjes
-- Italiaanse salade
-- Gevulde ei met zalm mousse
-- Zalmsalade
-- Gevulde ei met tonijn mousse
-- Gevuld ei ‘traditioneel’

»»

Juzgado - warme gerechten
-- Rijst
-- Nasi
-- Notenrijst
-- Couscous
-- Paella*
-- Aardappel gratinee met groente, ui en knoflook
-- Patatas bravas (pittig gekruide aardappels)
-- Rozemarijnkrieltjes in schil
-- Pommes gratin (gegratineerde aardappels)
-- Tortilla Española (gekruide omelet met
aardappel en ui)
-- Quiche lorraine (hartige taart)
-- Groenten ratatouille (licht gegrilde verse groenten)
-- Libanese Falafel (balletjes van kikkererwten)
-- Gewokte champignons in kruidenboter
-- Gegrilde paprika’s
-- Vis ovenschotel met zalm
-- Gebakken mosselen café de Paris (kruidenboter)
-- Zarzuela (gestoofde witvis in Spaanse saus)*
-- Visserspotje met een kerriesaus
-- Gamba’s in pittige knoflookolie
-- Pasta carbonara
-- Lasagne

Indien gewenst kunnen wij tegemoetkomen aan 		
uw vegetarische, dieët of geloof gerelateerde wensen.
Hiervoor hanteren wij géén meerprijs.

* Bij deze gerechten hanteren wij een meerprijs per persoon

* Bij deze gerechten hanteren wij een meerprijs per persoon

-- Lamsvlees stoofpotje*
-- Lamsgehakt met mint
-- Lamskoteletjes Piri Piri*
-- Keftas (Marokkaanse lamsgehaktballetjes)
-- Kalfsragout de veau (kalfsragout in bakjes)
-- Rundergehaktballetjes in Catalaanse saus
-- Ossenhaas op Gallische wijze (pikant)
-- Boeuff stroganoff*
-- Boeuff Bouguignon*
-- Varkenshaas blokjes grand marnier
-- Piri piri spareribs (pikant)
-- Beenham met honingmosterdsaus*
-- Varkensreepjes in champignon roomsaus
-- Chefs Kotelet (karbonade met honing mosterd)
-- Serano ham met geitenkaas in honing
-- Kip Tajine met ui en kikkererwten
-- Kip met cashewnoten
-- Kipblokjes met pindasaus
-- Coq au vin (kip in rode wijn)
-- Kip cacciatore (kip jachtschotel)
-- Djej Matisha Mesla (kipfilet met tomatensaus)*
-- Spaanse kippenpootjes in knoflookmarinade

Diverse arrangementen

Tapasschotel per 5 personen, leuk voor op bijvoorbeeld
een statafel om lekker te borrelen.

Hapjesbuffet
Geleverd inclusief schotels, vorkjes en prikkers.
Aantal

Tapas

Koud

Warm

Prijs p.p.

Soort maaltijd

Gewicht p.p.

8

4

4

-

€ 14,50

Verjaardag na koffie met gebak

400 gram

9

4

4

1

€ 15,50

Verjaardag zonder gebak

450 gram

10

4

4

2

€ 16,50

Over de hele avond

500 gram

11

4

4

3

€ 17,50

Ruim voldoende

550 gram

Lunchbuffet
Geleverd op één bord met bestek en schotels met vorkjes en prikkertjes.
Aantal

Tapas

Koud

Warm

Prijs p.p.

Soort maaltijd

Gewicht p.p.

12

6

6

-

€ 18,50

Lichte lunch

500 gram

13

6

6

1

€ 19,50

Lunch

550 gram

14

6

6

2

€ 20,50

Luxe lunch

600 gram

15

6

6

3

€ 21,50

Exclusieve lunch

650 gram

Dinerbuffet
Geleverd op twee borden met bestek en schotels met vorkjes en prikkertjes.
Aantal

Tapas

Koud

Warm

Prijs p.p.

16

7

6

3

€ 22,50

Soort maaltijd

Gewicht p.p.

Licht diner na een receptie

600 gram

17

7

6

4

€ 23,50

Bruiloft buffet

650 gram

18

7

6

5

€ 24,50

Diner buffet

700 gram

19

7

7

5

€ 25,50

Bourgondisch diner buffet

750 gram

20

7

7

6

€ 26,50

Exclusief diner buffet

800 gram

»»
»»

De buffetten zijn inclusief de opmaak van uw buffettafel.
Daarbij inbegrepen het uitserveerbestek, borden, bestek en servetten deze 		
mogen vuil retour.

»»

De mediterrane buffetten zijn vanaf 25 personen te bestellen.

Gesneden broodsoorten
Kruidenboter
Tapenade
Aioli
Olijven
Dadels
Zongedroogde tomaatjes
Salade
Ansjovisspiesje
Serranoham met meloenstukjes
Manchego kaas

5 personen
10 personen
15 personen
20 personen
25 personen
30 personen

€
€
€
€
€
€

42,50
72,50
102,50
127,50
152,50
177,50

Keuzelijst buffet keuze:
Buffet bestaande uit:
Tapas Variadas - Kleine gerechten
Guacamole
Aioli (Spaanse knoflookmayonaise)
Kruidenboter
Honingmosterdsaus
Tomaat-basilicumboter
Tapenade - groen
Tapenade - rood
Tonijn tapenade
Gemengde olijven
Gedroogde tomaten
Gevulde augurken
Gevulde pepers
Gevulde dadels
Gevulde champignons
Mini paprikaatjes gevuld met kruidenkaas
Courgette gevuld met brie
Spaanse kaas (Manchego)
Spaanse worst (Chorizo)
Spaanse ham (Serano)
Pittige sardines (met pepers)
Ansjovisspiesjes
Vegetarische spiesjes
Fruit de mer (zeevruchten)
Fruitspiesjes
Gevulde ei met zalm mousse
Gevulde ei met tonijn mousse
Gevuld ei ‘traditioneel’
Juzgado - Koude gerechten
Mediterrane kaasplank
Franse kaasplank
Gemarineerde kaas (pesto en piri piri)
Parma ham met meloen
Carpaccio
Vitello Tonato
Kipwrap met pittige dressing
Zalmwrap met roomkaas
Vegetarische wraps
Gerookte zalm met honing mosterd dressing
Viscompositie van gerookte vis
Hollandse garnalen in een moderne setting
Komkommer dille salade
Salade pittige kip
Salade Niçoise (met ansjovis en tonijn)
Griekse salade compositie
Marokkaanse tomatensalade
Marokkaans gesuikerde sla (met o.a. dadels en pruimen)
Rijstsalade met sinaasappel en noten
Fruitcompositie (vers gesneden fruit)
Blokjes verse meloen
Aardappel salade
Tunesische aardappel / tonijn salade
Italiaanse salade
Zalmsalade

Voorstel

Uw keuze

Meerprijs p.p.

Juzgado - Warme gerechten

Voorbeeld
X
X
X

Rijst
Nasi
Notenrijst
Couscous
Paella
€ 0,25

X

Buffet bestaande uit:

€ 0,25
€ 0,25

X

Pasta carbonara
Lasagne
€ 0,50
€ 0,50

Meerprijs p.p.

Voorbeeld

X

€ 0,50

Groenten ratatouille (licht gegrilde verse groenten)
Libanese Falafel (balletjes van kikkererwten)
Gewokte champignons in kruidenboter
Gegrilde paprika’s

X

X

Uw keuze

Aardappel gratinee met groente, ui en knoflook
Patatas bravas (pittig gekruide aardappels)
Rozemarijnkrieltjes in schil
Pommes gratin (gegratineerde aardappels)
Tortilla Española (gekruide omelet met aardappel en ui)
Quiche lorraine (hartige taart)

Vis ovenschotel met zalm
Gebakken mosselen café de Paris (kruidenboter)
Zarzuela (gestoofde witvis in Spaanse saus)
Visserspotje met een kerriesaus
Gamba’s in pittige knoflookolie

X

Voorstel

Lamsvlees stoofpotje
Lamsgehakt met mint
Lamskoteletjes Piri Piri
Keftas (Marokkaanse lamsgehaktballetjes)

X
€ 0,50
X

€ 0,50
€ 0,50
X

Kalfsragout de veau (kalfsragout in bakjes)
Rundergehaktballetjes in Catalaanse saus
Ossenhaas op Gallische wijze (pikant)
Boeuff stroganoff
Boeuff Bouguignon

X
X
X

X

X
X

€ 0,50
€ 0,50

Varkenshaas blokjes grand marnier
Piri piri spareribs (pikant)
Beenham met honingmosterdsaus
Varkensreepjes in champignon roomsaus
Chefs Kotelet (karbonade met honing mosterd)
Serano ham met geitenkaas in honing
Kip Tajine met ui en kikkererwten
Kip met cashewnoten
Kipblokjes met pindasaus
Coq au vin (kip in rode wijn)
Kip cacciatore (kip jachtschotel)
Djej Matisha Mesla (kipfilet met tomatensaus)
Spaanse kippenpootjes in knoflookmarinade

X

€ 0,50
€ 0,50

€ 0,50

€ 0,50

Voorwaarden
Algemene voorwaarden:

De minimale afname van de mediterrane meerkeuze buffetten is 25 personen.
Voor gezelschappen vanaf 15 personen zijn vanzelfsprekend ook mogelijkheden. Echter
zal er een meerprijs van € 5,00 per persoon (excl. btw) worden berekend.
Indien gewenst kunnen wij tegemoetkomen aan uw vegetarische, dieët of geloof
gerelateerde wensen.
Professionele begeleiding is op aanvraag mogelijk.
Wij werken en transporteren 100% H.A.C.C.P. gecontroleerd.
De food prijzen zijn exclusief 9% btw.
Cateringaanvragen op zondagen zijn in overleg.

Transport en bezorging:
Voor bezorging van de lunchbuffetten berekenen wij servicekosten (bezorgen, plaatsen
en ophalen). De servicekosten bedragen €1,00 per gereden kilometer (exclusief 21% btw).

Bedrijfsgegevens:
‘t Pakhuis Catering & Horeca service V.o.f.
Postbus 8182
6710 AD EDE
Pakhuisweg 1a / 3a
6745 XA DE KLOMP
Telefoon
E-mail
Web
KVK nummer
BTW nummer
IBAN

0318-529498
info@t-pakhuis.nl
www.t-pakhuis.nl
09033947
8107.50.995.B01
NL02RABO0377029998

