Keurslager Jan-Karel van Hoof

uw catering

specialist!

Stel uw eigen buffet samen
Prijs 6 kg
20 à 25 p.

Prijs 3 kg
10 à 12 p.

Prijs 6 kg
20 à 25 p.

Prijs 3 kg
10 à 12 p.

Kipfilet in champignonroomsaus

99.50

49.75

Rundvlees in ketjapsaus

99.50

49.75

Japanse kipschotel

99.50

49.75

Biefstuk Stroganoff

99.50

49.75

Italiaanse kipschotel

99.50

49.75

Runderreepjes in pepersaus

99.50

49.75

Italiaanse kipschotel met penne-pasta

85.00

42.50

Kalfsreepjes in pepersaus

99.50

49.75

Kip in satésaus

99.50

49.75

Visgerecht

Prijs 6 kg
20 à 25 p.

Prijs 3 kg
10 à 12 p.

Vispannetje met witte wijnsaus

130.00

65.00

Kipgerechten

Prijs 6 kg
20 à 25 p.

Prijs 3 kg
10 à 12 p.

Varkenshaas in champignonroomsaus

99.50

49.75

Varkenshaas in satésaus

99.50

49.75

Varkensvleesgerechten

Bezorging in overleg,
eventueel warm;
prijs per bezorging € 20,-.

Rund-/kalfsvleesgerechten

Gebruikte materialen dienen schoongemaakt ingeleverd te worden,
anders zijn wij genoodzaakt € 5,- schoonmaakkosten per rechaud
in rekening te brengen.

Keurslagerij van Hoof

Keurslagerij van Hoof

Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013 – 5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Kreitenmolenstraat 27, Udenhout
Tel. 013 – 5111273
www.vanhoofudenhout.keurslager.nl

Buffet

Italiaans

• Varkenshaas in champignon-roomsaus.

•	Tagliatelleschotel met Italiaanse
gehaktballetjes

van de Chef

buffet

• Aardappelgratin

•	Lasagne Bolognaise

• Biefstuk Stroganoff
• Gele rijst met roerbakgroenten

•	Italiaanse kipschotel met penne-pasta
(gegratineerd)

• Italiaanse Kipschotel met penne-pasta
(gegratineerd)

•	Gegrilde groenten met ricotta uit de oven,
afgeblust met balsamico-azijn
•	Salade Caprese

• Groenten van de chef

•	Huissalade zontomaat

• Huissalade zontomaat

•	Kool-pestosalade

• Rauwkostsalade

•	Broodassortiment met kruidenboter,
aïoli en tapenade

• Broodassortiment met kruidenboter,
aïoli en tapenade
(te bestellen vanaf 20 personen)

per persoon

(te bestellen vanaf 20 personen)

17

95

per persoon

18

50

Frans

Stamppot

•	Coq au vin
•	Biefstuk Stroganoff
•	Vispannetje met witte wijnsaus
• Aardappelgratin
•	Gegratineerde spinaziestamppot
•	Aardappelpartjes in schil met verse kruiden
•	Haricots verts met groene asperges en
gebakken spekjes
•	Gegrilde groenten met ricotta uit de oven,
afgeblust met balsamico-azijn
•	Huissalade zontomaat
•	Broodassortiment met kruidenboter, aioli en
tapenade

•	Huisgemaakte hutspot
•	Spinaziestamppot
•	Zuurkoolstamppot

buffet

buffet

(te bestellen vanaf 20 personen)
per persoon

19

95

•	Hachee uit eigen keuken
•	Gebraden gehaktballen met uienjus
•	Rookworst uit eigen keuken
•	Spekkie voor het bekkie
•	Vlaamse stoofschotel
(te bestellen vanaf 20 personen)

per persoon

14

50

