
Met de traiterie en cateringservice van 
’t Pakhuis wordt uw kerstmaal een feestmaal!

Salades | Traiteur | Ontbijt | Brunch | Diner | Gourmet | Borrel

FEESTDAGEN
FOLDER



Brunch - feest themaOntbijt - feest thema

Koude gerechten

Warme gerechten - koud afgeleverd

Desserts & dranken
Extra’s

Broodassortiment

Drank

Beleg

€ 65,00 voor twee personen, € 27,50 per extra persoon€ 60,00 voor twee personen, € 25,00 per extra persoon

Kerststol en kerstzoetigheden.
Verschillende luxe afgebakken broodjes
Jonge, oude kaas en Franse kaasje
Verschillende vleeswaren
Gerookte zalm 
Diversen zoetwaren
Carpaccio
Wraps gevuld met gerookte zalm

Vers fruitsalade
Bavarois met een krokantje
Diverse smoothies
Verse jus d’orange
Fles Champenoise

Mini quiche *

Mini kipspies *

Kippenvleugel *

Mini gehaktbal *

Kippenragout *

Kerststol en kerstzoetigheden
Verschillende luxe broodjes
Roomboter croissant
Ontbijtkoek, beschuitje, koffiebroodje
Diverse mini bladerdeeg broodjes

Koffie en thee
Melk
Jus d’orange
Smoothie/sapje 
Fles Champenoise

Jonge, oude kaas en Franse kaasjes
Verschillende vleeswaren
Gerookte zalm 
Diversen zoetwaren

Wilt u uw man, vrouw, vriend, vriendin, vader of moeder op originele wijze een kerstgroet laten bezorgen of 
het nieuwe jaar goed beginnen? Laat dan een origineel ontbijt of brunch bij uw geliefde thuis of op het werk 
bezorgen. Tevens is het mogelijk om gezamenlijk te ontbijten/brunchen op de feestdagen of op nieuwjaarsdag. 

Gekookt scharreleitje 
Gesneden vers fruit
Vruchtenyoghurt
Roomboter

 » De gerechten worden in disposable verpakkingen geleverd.
 » Het ontbijt en de brunch zijn vanaf 2 personen te bestellen.
 » * Deze gerechten worden koud geleverd, u kunt deze zelf verwarmen.



Feestbuffet 1 - Gelderland

Feestbuffet

Feestbuffet 3 - Italië

Feestbuffet 2 - Bistro

Feestbuffet 4 - Atlantis

Brunch - feest thema Entree

Warme gerechten

Koude gerechten

Entree

Warme gerechten

Koude gerechten

Entree

Warme gerechten

Koude gerechten

Entree

Warme gerechten

Koude gerechten

Vanaf 8 personen / € 27,50 per persoon

Vanaf 8 personen / € 30,00 per persoon

Vanaf 8 personen / € 33,00 per persoon

Vanaf 8 personen / € 33,00 per persoon

€ 65,00 voor twee personen, € 27,50 per extra persoon Jorisbrood - Pain Gris
Kruidenboter

Ciabatta
Tomaten tapenade
Gemengde olijven

Oven aardappels met schil en verse kruiden
Veluwse lamsvleesschotel - Pannegies
Warm beenhammetje met honing mosterdsaus

Dessert tip: Bitterkoekjes bavarois
Dessert tip: Kaasplank

Dessert tip: Panna cotta Dessert tip: Chocomix

Lasagne bolognese met tomaten, gehakt, groenten 
en bechamelsaus.
Kip met pesto, pijnboompitten en tomaat uit de oven
Gegrilde puntpaprika’s en champignons

Gelderse vleeswarenschotel
Rundvleessalade
Groene salade met geitenkaas

Carpaccio
Salade met groene asperges en parmaham
Pasta salade met mozzarella, pesto en tomaat

Rustique stokbrood
Kruidenboter

Waldkorn & Pain Gris brood
Aioli
Gevulde eitjes met tonijnmousse

Gegratineerde aardappeltjes
Groenten ratatouille licht gegrild
Gemarineerde zalm/kabeljauw ovenschotel
Gamba’s in pittige knoflookolie

Salade niçoise
Paté
Franse droge worst

Aardappel purree
Kalkoenmediallions met pepersaus
Coq au vin
Gegrilde venkel met bospeen

Viscompositie van gerookte vissoorten
Groene salade met gegrilde tonijn en wasabi dressing
Poke bowl met zalm, avocado en sojaboontjes

 » Het uitserveerbestek, borden, bestek en de servetten zijn inbegrepen.
 » Wij gaan uit van ongeveer 750 gram per persoon.
 » Het serviesgoed mag vuil retour.
 » Meer desserts vind u verder in de folder.



Verse salades

Traiteur gerechten

Salade composities

Huzarensalade

Viscompositie

Russische ei en vissalade

Salade met gerookte zalm

Pasta tonijnsalade

Poke bowl

Rundvlees hors d’oeuvre

Fruitcompositie

Couscoussalade

Groene asperge salade 

Vegetarische salade

Geitenkaas salade
± 200 gram / €12,10 per eenheid

± 450 gram / € 8,25 per eenheid

± 200 gram / € 4,40 per eenheid

± 450 gram / € 11,00 per eenheid

± 400 gram / € 7,50 per eenheid

± 400 gram / € 7,50 per eenheid

± 400 gram / € 8,65 per eenheid

± 450 gram / € 11,00 per eenheid

± 400 gram / € 8,65 per eenheid

± 450 gram / € 11,00 per eenheid

± 400 gram / € 8,65 per eenheid

± 500 gram / € 12,10 per eenheid

Heerlijke traditionele salade met onder andere 
ham-asperge, boterhamworst met augurk, ei, sla, 
zilveruitjes, tomaat en komkommer.

Diverse soorten gerookte vis: zalm, heilbot, forel, 
garnalen, mosselen, makreel.

Vissalade met fruit, ei en rauwkostgarnituren. 
Met diverse soorten verse vis als: zalm, heilbot, 
sardines, forel, inktvis, garnalen, mosselen. 

Gemengde sla met rauwkost, ei en een heerlijke 
dressing.

Pasta met tonijn, groenten en kappertjes.

Poke bowl met sushi rijst, zalm, wakame, avocado, 
mango en sojaboontjes.

Een heerlijke rundvleessalade aangevuld met 
diverse rauwkostgarnituren, vers fruit en 
opgemaakt met luxe rundvleeswaren.

Diverse soorten vers gesneden 
seizoensfruit. 

Couscous met gedroogd fruit en groenten.

Salade met groene asperges, parmaham, 
pijnboompitjes, rode ui en tomaat.

Aardappel salade met rauwkost garnituren, 
groenten en diverse soorten fruit.

Rauwkostsalade met geitenkaas, pitten- en zaden-
mix, en balsamico dressing. 

 » De salades zijn per eenheid te bestellen
 » De salades worden op wegwerp disposables geserveerd

 » De salades zijn per eenheid te bestellen.



Warme en koude traiteur gerechten

Oven aardappels

Gelders beenhammetje (heel)

Vitello tonnatoCarpaccio

Waldkorn brood

Dipschaal kruidenboterVers stokbrood

Dipschaal hummusDipschaal tapenade rood

Pain Gris Jorisbrood

Kippenragout 

Gamba spies

Kipsaté

Pannegies

Zalm/kabeljauw schotel

Kip met pesto

± 750 gram / € 3,85 per stuk

± 440 gram / € 2,75 per stuk ± 250 gram / € 4,70 per eenheid

± 250 gram / € 4,70 per eenheid

€13,75 per eenheid

± 250 gram / € 4,70 per eenheid

€ 13,75 per eenheid

± 750 gram / € 3,85 per stuk

± 250 gram / € 4,40 per eenheid

± 500 gram / € 16,30 per stuk± 250 gram / € 8,25 per eenheid

± 250 gram / € 6,00 per eenheid

Aardappels met schil uit de oven met verse 
kruiden en brander mayonaise.

Door ons bereid, met honingmosterdsaus.

Gebraden kalfsvlees met tonijnsaus, kappertjes en 
zongedroogde tomaat.

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pittenmix, 
Parmezaanse kaas en rucola sla.

Luchtig meergranenbrood boordevol smaak.

Ambachtelijk bereid.Vers afgebakken stokbrood. Keuze uit bruin of wit.

Met een licht pittige peppedew smaak.Ambachtelijk bereid met zongedroogde tomaten.

Poolish brood van tarwe, rogge, volkoren en bloem. 

± 200 gram / € 11,00 per eenheid

± 250 gram / € 8,15 per eenheid

± 150 gram / € 4,40 per eenheid

± 150 gram (3 stokjes) / € 8,25 per eenheid

Heerlijke ragout van kippendij met gebakken uien, 
champignons en tijm. In een bladerdeegbakje.

Gepelde gamba’s in pittige knoflookolie. Inclusief 
knoflooksaus.

Wij doen het werk! Op de plaat afgebakken saté 
met pindasaus en stokbrood.

Lamsvleesschotel op uit eigen keuken.

Gemarineerde zalm/kabeljauw
ovenschotel met groenten.

Kip met pesto, pijnboompitten, tomaat en 
Parmezaanse kaas uit de oven.

 » De dipschalen worden afgeleverd in disposable bakjes.
 » De dipschalen zijn voor circa vier personen per eenheid.

 » De gerechten zijn koud per eenheid te bestellen.
 » De gerechten zijn warm vanaf vier eenheden te bestellen.
 » De warme gerechten worden afgeleverd in kleine chafing dishes.



Gourmetpakket de Luxe

Hapjespan

Desserts

Warme hapjespan klein Warme hapjespan groot

Inhoudende

Bitterkoekje bavarois

Kaasplank Red velvet Churros

Panna Cotta Choco mix

± 100 stuks / € 55,00 per schaal ± 200 stuks / € 99,00 per schaal

(Vanaf 4 personen) / € 18,00 per persoon

Vanaf 4 personen / € 5,10 per persoon

Vanaf 4 personen / € 6,50 per persoon Vanaf 4 personen / € 5,10 per persoon Vanaf 4 personen / € 4,10 per persoon

Vanaf 4 personen / € 5,10 per persoon Vanaf 4 personen / € 5,10 per persoon

Schaal met vier verschillende soorten 
warme hapjes. 

Schaal met zes verschillende soorten 
warme hapjes.

Varkenshaas
Kipfilet
Kogelbiefstuk
Mini pizza
Slavinkje
Cordon blue
Shoarmavlees
Kipspies

Stokbrood(wit & bruin)
Kruidenboter
Bakboter
Zigeunerssaus
Knoflooksaus
Whisky cocktailsaus

Huzarensalade / zalmsalade
Gemengde sla met rauwkost, ei en dressing
Rauwkost roerbak:
Uienringen
Champignons
Paprika
Courgette

Glaasje met bitterkoekjes bavarois, 
stoofpeer en een bitterkoekje.

Diverse soorten kaas, 
kletzenbrood, chutney en konfijt.

Punt red velvet taart met slagroom. Churros met kaneelsuiker en 
chocoladesaus.

Glaasje met panna cotta, 
vruchtensaus en vers fruit.

Glaasje met chocolade taart, 
chocolade mousse met 
bosvruchtensaus

 » Wij gaan uit van 400 gram vlees per persoon.
 » Het pakket wordt afgeleverd in wegwerp disposable verpakkingen.
 » Dit pakket kan tot 17 december worden besteld. 



Wijn suggestie

Borrelplank - Spaans

Borrelplank - Frans

Borrelplank - Italiaans

Borrelplank - Gelders

Inhoudende

Inhoudende

Inhoudende

Inhoudende

Vanaf 5 eenheden / € 9,90 per eenheid

Vanaf 5 eenheden / € 9,90 per eenheid

Vanaf 5 eenheden / € 9,90 per eenheid

Vanaf 5 eenheden / € 9,90 per eenheid

Château Grand Renom Bordeaux Supérieur | € 18,15 per fles Dit Château produceert stuk voor stuk wijnen van 
onberispelijke kwaliteit en volbloed Bordeaux. Dit is de grote broer van het Château. Door gebruik van grotendeels 
Merlot (80%) en Cabernet Sauvignon (20%) voor de structuur is dit een krachtige Bordeaux. Door vatrijping van 
minimaal 12 maanden ontstaat hier een complexe wijn met in de neus zwart fruit als bramen, kersen, pruimen met 
tonen van leer en tabak. Stijlvol en een mondvol wijn. 

Château Grand Renom Blanc Bordeaux | € 18,15 per fles Dit Château produceert stuk voor stuk wijnen van 
onberispelijke kwaliteit en volbloed Bordeaux. Frisse, fruitige en volle wijn, ontstaan op klei-slibbodems die zeer ge-
concentreerde bessen opleveren. Mooie en heldere lichtgele kleur met smaragdgroene reflecties. Fruitige en frisse 
neus met toetsen van citrusvruchten. Frisse en subtiele smaak met toetsen van exotisch fruit en pompelmoes. 

Gesneden broodsoorten
Kruidenboter
Aioli

Gesneden broodsoorten
Kruidenboter
Kruidenkaas

Gesneden ciabatta
Grissini
Tapenade (zongedroogde tomaten)

Gemende olijven
Dadels
Zongedroogde tomaatjes

Gemende olijven
Sirop de pomme
Walnoten en pecannoten

Gemende olijven
Pastrami
Salami

Salade
Ansjovisspiesje
Serranoham met meloenstukjes
Manchego kaas

Salade
Brie
Droge worst
Rambol kaas
Fruit de mer

Bresaola
Parma ham met meloen
Mortadella
Spiesjes van tomaat en mozzarella

Jorisbrood
Stokbrood
Kruidenboter

Ossenworst
Remekerkaas
Coburgerham
Gelderseworst

Zuren en kapperappeltjes
Noten
Appelstroop
Doesburger mosterd



Voorwaarden

Telefoon
E-mail
Web
KVK nummer
BTW nummer
IBAN

Algemene voorwaarden:

Transport en bezorging:

Bedrijfsgegevens:

Betaling:

Informatie:

Afhaaltijden bestellingen:

De gehanteerde prijzen in de folder gelden voor december 2022.
Gelieve uw kerstbestelling uiterlijk vrijdag 16 december, voor 17:00 uur te plaatsen. 
Gelieve uw oudejaarsbestelling uiterlijk dinsdag 27 december, voor 17:00 uur te plaatsen.
Losse gerechten worden op disposables geleverd. Buffetten op vaste schalen en chafing dishes. 
De buffetten zijn inclusief het opmaken van uw buffetten.
De prijzen zijn per persoon en inclusief btw aangegeven. 
Voor overige vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens kantoortijden.
Indien gewenst, kunnen wij tegemoet komen aan uw vegetarische, dieet of geloof gerelateerde wensen.
Hiervoor hanteren wij géén meerprijs.
Bij voorkeur uw bestelling per e-mail plaatsen: info@t-pakhuis.nl

Op 1e en 2e Kerstdag bezorgen wij de buffetten tussen 09:00 uur en 19:00 uur.
De transportkosten per bezorging bedragen € 16,35 (inclusief btw).
Wij transporteren uw buffet 100% H.A.C.C.P.

‘t Pakhuis Catering & Horeca service V.o.f.
Postbus 8182 
6710 AD EDE
Pakhuisweg 1a / 3a 
6745 XA  DE KLOMP

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

Gelieve uw order van tevoren overmaken op rekeningnummer: NL02RABO0377029998 onder vermelding van 
cateringdatum en uw naam.
Eventueel betaling vooraf, te betalen aan de balie van ‘t Pakhuis horeca bij inlevering van de bestelling.

Gelieve uw bestellingen door te geven van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur - 17:00 uur.
Telefoonnummer: 0318-529498 (optie 2) 
E-mailadres: info@t-pakhuis.nl

Kerstavond
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudejaarsdag

24-12-2022
25-12-2022
26-12-2022
31-12-2022

12:00 - 18:00 uur
12:00 - 16:00 uur
12:00 - 16:00 uur
12:00 - 18:00 uur

• MERRY •
CHRISTMAS

& HAPPY NEW YEAR

                   TEAM ‘T PAKHUIS


