
SALADES & TRAITEUR 
FOLDER

Koude gerechten | Warme gerechten | Stokbrood en meer | Maaltijden

Ouderwets gezellig, veel variatie, 
gewoon lekker



Verse salades Salade composities

Hapjespan

Koude traiteur gerechten

Huzarensalade ViscompositieRussische ei en vissalade

Pittige kip

Pasta tonijnsalade

Salade Caprese

Carpaccio

Rundvlees hors d’oeuvre
Fruit compositie

Tuna salade

Ceasar salad

Gerookte zalm

Vegetarische salade

Geitenkaas salade

Warme hapjespan klein Warme hapjespan groot

Vitello tonato

Dipschaal hummus

Carpaccio

Parma ham met meloen

Waldkorn brood

Dipschaal kruidenboterVers stokbrood

Dipschaal tapenade groenDipschaal tapenade rood

Pain Gris Jorisbrood

± 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 / € 9,50 per eenheid

± 400 gram / € 10,00 per eenheid

± 400 gram / € 10,00 per eenheid

± 400 gram / € 8,65 per eenheid

± 450 gram / € 11,00 per eenheid
± 400 gram / € 9,50 per eenheid

± 450 gram / € 11,00 per eenheid

± 400 gram / € 8,65 per eenheid

± 400 gram / € 7,85 per eenheid

± 400 gram / € 11,50 per eenheid

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

± 750 gram / € 3,85 per stuk

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

± 250 gram / € 4,70 per stuk

€13,75 per stuk

€7,75 per stuk

± 250 gram / € 4,70 per stuk

€ 13,75 per stuk

± 250 gram / € 4,70 per stuk

± 750 gram / € 3,85 per stuk

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

Diverse soorten gerookte vis: zalm, 
forel, garnalen, mosselen, makreel, fruit 
de mer

Vissalade met fruit, ei en rauwkost-
garnituren. Met diverse soorten verse 
vis als: zalm, makreel, forel, inktvis, 
garnalen, mosselen. 

Kip, champignons, ui en gemengde sla. 
Met een pikant vleugje.

Pasta met tonijn, groenten en 
kappertjes.

Een salade met onder andere rucola, 
tomaat, mozzarella, basilicum en 
pijnboompitten.

Gemengde sla, carpaccio, zongedroogde 
tomaat, pijnboompitten, pesto, truffelma-
yonaise en Parmezaanse kaas.

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

Diverse soorten vers gesneden 
seizoensfruit. 

Tonijn met gemengde sla met rauwkost, 
ei, kappertjes en dressing.

Een klassiek recept voor kipsalade, met 
knapperige croutons en een romige 
knoflookdressing.

Gerookte zalm op een bedje van 
gemengde sla, uienringen, ei, kapper-
tjes en een dressing.

Aardappel salade met 
rauwkostgarnituren, groenten en 
diverse soorten fruit.

Rauwkostsalade met geitenkaas, pitten- 
en zadenmix, en balsamico dressing. 

Schaal met vier verschillende soorten 
warme hapjes. 

Schaal met zes verschillende soorten 
warme hapjes.

Kalfsfricandeau met huisgemaakte 
tonijnmayonaise, kappertjes en 
zongedroogde tomaat.

Met een licht pittige peppedew smaak.

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

Meloen stukken met Parma ham 
omwikkeld. 

Luchtig meergranenbrood boordevol 
smaak.

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

Ambachtelijk bereid met olijven.Ambachtelijk bereid met zongedroogde 
tomaten.

Poolish brood van tarwe, rogge, 
volkoren en bloem. 

 » De salade composities zijn per eenheid te bestellen.
 » De salade composities worden per eenheid aangegeven. Voorheen werd dit per  

 persoon aangegeven. Deze twee benamingen zijn gelijk.

 » De salades zijn vanaf drie eenheden te bestellen.
 » De salades worden per eenheid aangegeven. Voorheen werd dit per persoon   

 aangegeven. Deze twee benamingen zijn gelijk.

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



Warme traiteur gerechten Warme maaltijden

Oven aardappels Gelderse beenham

Spaanse balletjes

Soep

Kippenvleugels

Gamba spies

Varkenshaassaté

Pannegies

Kip met pesto

Zalm/kabeljauw schotel

Kippenragout

Kipsaté

Surinaamse bami

Taco’s en toritlla’s

200 gram Salsa burger

Nasi

Rendang

Lasagne bolognese

Italiaanse kip

Bart’s schnitzel

Beenham

Spaghetti aglio olio con gamberi

Kip korma

Zalmfilet

± 150 gram (4 balletjes) / € 5,50 per eenheid

± 250 ml / € 5,00 per eenheid

± 250 gram / € 4,40 per eenheid ± 250 gram / € 7,50 per eenheid

± 250 gram / € 8,25 per eenheid

± 250 gram / € 8,15 per eenheid

5 stuks / € 7,50 per eenheid

€ 17,50 per eenheid

€ 17,50 per eenheid

€ 17,50 per eenheid

€ 19,50 per eenheid

€ 17,50 per eenheid

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

Door ons bereid, gesneden geserveerd 
met honingmosterdsaus.

Heerlijk pittige Spaanse gehaktballetjes 
in salsa saus.

Dagverse soep. De soep is naar keuze 
en met stokbrood.

± 200 gram / € 11,00 per eenheid

± 250 gram / € 6,00 per eenheid

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

± 150 gram / € 4,40 per eenheid

± 150 gram (3 stokjes) / € 9,25 per eenheid

Gebakken kippenvleugels lekker 
gemarineerd.

Gepelde gamba’s in pittige knoflookolie. 
Inclusief knoflooksaus.

Op de plaat gebakken met pindasaus. 
Warm aangeleverd met stokbrood.

Lamsvleesschotel op uit eigen keuken.

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

Gemarineerde zalm/kabeljauw oven-
schotel gegarneerd met groenten.

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

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

met twee chickenwings, zoetzure 
komkommer, sambal en kroepoek.

Mexicaans gekruid rundergehakt met 
groenten, tortilla en taco’s, tortilla chips, 
salade, guacamole, crème fraiche en 
tomatensalsa.

€ 17,50 per eenheid

€ 19,50 per eenheid

€ 17,50 per eenheid

€ 17,50 per eenheid

€ 17,50  per eenheid

€ 17,50  per eenheid

€ 17,50  per eenheid

Rundvlees burger met o.a. spekrepen, 
rode ui, salsasaus, cheddarkaas met 
aardappelkroketjes en brandermayonaise.

Nasi met kipsaté, atjar, sambal en 
kroepoek.

Rundvlees stoofschotel met kokos, witte 
rijst en pittige boontjes.

Lasagne bolognese met tomaten, 
gehakt, groenten en bechamelsaus.

Kip met pesto, pijnboompitten, tomaat 
en Parmezaanse kaas uit de oven. Met 
sperzieboontjes en Pommes Duchesse.

Champignonsaus, sperzieboontjes, 
spekjes, Pommes duchesse en fritessaus.

met honing mosterdsaus, aardappelkro-
ketjes, dagverse groente en salade.

met knoflook garnalen, olijven en 
salade.

Met witte rijst, gegrilde groenten, chutney, 
yoghurt en naanbrood.

Gemarineerde zalmfilet uit de oven, 
gebakken aardappels met schil, 
spinazie en tomaat met een kaaskorstje, 
fritessaus en tartaarsaus.

 » De gerechten zijn vanaf drie eenheden te bestellen.
 » De gerechten worden afgeleverd in chafing dishes.
 » De soep is vanaf tien personen te bestellen.

 » De maaltijden zijn vanaf vier eenheden te bestellen.
 » De maaltijden worden afgeleverd in chafing dishes.
 » De maaltijden zijn maaltijdvullend.



Borrelplanken

Borrelplank - Spaans

Inhoudende

Inhoudende

Inhoudende

Inhoudende

Borrelplank - FransBorrelplank - Gelders

Borrelplank - Italiaans
€ 9,90 per eenheid

€ 9,90 per eenheid

€ 9,90 per eenheid

€ 9,90 per eenheid

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
Manchego kaas
Serranoham met meloenstukjes

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

 » De borrelplanken zijn vanaf 5 eenheden te bestellen.



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

Voorwaarden
Algemene voorwaarden:
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 inclusief 9% btw.
Cateringaanvragen op zondagen zijn in overleg.
Om teleurstellingen te voorkomen bestellingen graag minimaal drie werkdagen van te voren 
doorgeven.

Transport en bezorging:

Cateringservice:

Wij bezorgen in regio Ede en Veenendaal. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk 
van uw postcode. De kosten zijn vanaf € 5,50 (inclusief 9% btw). Voor meer informatie vraag 
één van onze medewerkers. 

Voor bezorging van de cateringen binnen de regio berekenen wij servicekosten (bezorgen, 
plaatsen en ophalen). De servicekosten bedragen €15,00 (exclusief 9% btw).

Voor bezorging van de cateringen buiten de regio berekenen wij servicekosten (bezorgen, 
plaatsen en ophalen). De servicekosten bedragen €1,50 per gereden kilometer (exclusief 
9% btw).


