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Wilt u langskomen, maak een afspraak met ons.



wie zijn wij
Bijgaand ontvangt u de menukaart van 

“De Amsterdamsche Cateraar”.

Sinds 1995 zijn wij actief in de catering sector, 
u kunt ons vinden in Amsterdam West. Onder de naam 
“De Amsterdamsche Cateraar” vindt u ons bedrijf voor 
het verzorgen van uw catering. Zakelijk en particulier.

Voor bedrijf en particulier bieden wij een ruime kaart voor
 lunches, lunchbuffetten, salades, buffetten, warme maaltijden.

Wij bezorgen op locatie en realiseren uw wensen voor 
gelegenheden als bedrijfsfeest, jubileum en zakelijke bijeenkomst. 

Denk hierbij aan een borrel met leuke hostesses, een walking-
dinner als feestelijke omlijsting, of een heerlijk buffet.

Voor de particuliere klant verzorgen wij buffetten, 
borrels en hapjes aan huis. Ook hier biedt een walkingdinner 

een feestelijke omlijsting van een jubileum of verjaardag.

Ook verzorgen wij Private Dining, onze exclusieve diners naar wens 
uit te breiden met meerdere gangen. De Private Dining is inclusief 

(bijpassende) wijnen en bediening op maat. Menu en 
aankleding passend bij uw wensen. De chefs staan in

de keuken, kortom: u wordt volledig verzorgd!
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BASIS LUNCH ZACHT  € 4.50
1 zacht broodje met vleeswaren en garnering

1 zacht broodje met kaas en garnering

BASIS LUNCH HARD € 4.95
1 hard broodje met vleeswaren en garnering

1 hard broodje met kaas en garnering

STANDAARD MENU  € 6.95
1 zacht broodje met vleeswaren,1 hard broodje

met kaas, per persoon 1 krentenbol 
diverse soorten handfruit 1 pp.

SANDWICH MENU € 12.50
Per persoon, 1 dubbellaags sandwich met broodsalade 

en garnering, 1 sandwich belegd met luxe vleeswaren 
en sla, 1 sandwich met goede kaas en sla,

1 zoete lekkernij (bv. brownie)

LUNCH

SALADES  EN  MAALTIJDSALADES 
 € 7.50 PP. (PER STUK VERPAKT)
Zoete aardappelsalade:
zoete aardappel, griekse yoghurt, avocado, bosui, walnoten
Ramensalade vegetarisch: 
ramen, wortel, bosui, zwarte sesam, gember-sojasaus, avocado, koriander
Ramensalade:
met gerookte biefstuk, bosui, wortel, zwarte sesam, gember-sojasaus, koriander
Vissalade: 
zalm, makreel, appelkappertjes, rode ui, wortel, tomaat, komkommer
Vegetarische salade: 
artisjokken, Parmezaanse kaas, wortel, komkommer, olijven.

LUXE BELEGDE BROODJES  € 4.50
- gerookte biefstuk, avocado, 
  gefermenteerde knoflooksaus
- gerookte zalm met  avocado
- hummus met avocado
- gerookte makreel, rode ui en appel kappertje
- gestoofd lamsvlees
- geitenkaas met chutney van tomaat
- gezond: ham, kaas, eitje, tomaat, komkommer

Dit zijn biologische pistolets, met noten en 
zaden, aangemaakt met sla, wortel, spinazie.



LUNCH
- Italiaanse picknick lunch -     

€ 14.50 PP.  VANAF 15 PERSONEN
De rijke Italiaanse keuken met geurige kruiden en heerlijke olijfolie 

is de inspiratie voor deze goed gevulde picknicklunch.

DIT BUFFET BESTAAT UIT:

• Pizzabrood met mozzarella, gepoft e tomaat en basilicum
• Panini met Salami Milano, gemarineerde artisjok en pikante Italiaanse kaas

• Focaccia met parmaham, gedrenkte paddenstoelen en frisse crème
• Koude tomatensoep-shooter met geroosterde paprika en taggiaschi olijven

• Bruchett a met dun gesneden ossenhaas, pecorino, rucola en balsamico dressing
• Panna-cott a met koekkruimels en gemarineerde sinaasappel

• Vers sinaasappelsap en melk



Een gezonde, warme maaltijd met de beste ingrediënten 
bij uop het werk bezorgd! Voor € 10,- p.p. kunt u iedere dag 

zonder u daarvoor in te spannen genieten van een 
vers bereide maaltijd. 

Onze maaltijden variëren per week, vraag naar de mogelijkheden.

WARME
MAALTIJDEN

overwerk menu’s

Lasagne
• Vegetarisch, met aubergine, courgett e, 

paprika, kaas, spinazie
• Klassiek, met  rundergehakt, aangevuld 

met een verse salade

Lamsstoof
• Met zoete aardappel, rode biet, 

en haricots verts, aangevuld met verse salade

Vegetarische Moussaka
• Aubergine, aardappel, courgett e, kaas,

aangevuld met een lekkere gevulde salade

Rode thaise curry 
• Vegetarisch, met biologische kokosroom, 

kikkererwten, gestoomde groenten, geserveerd
 met rijst, aangevuld met salade

• Met Kippendijen



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven. 

VEGAN MENU
€  13.50 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET 
BESTAAT UIT:

voorgerecht:
Linzensoep met zoete aardappel en wortel

Hoofdgerecht:
Vegan penne met geroosterde pompoensaus,  

rode ui en biologische  kokosroom



Voorgerecht / Antipasti
• Salade caprese

• Vleeswaren koud
(mortadella, parmaham, prosciutt o crudo)

• Brood
• Olijven

• Gemengde groenten: gemarineerde artisjokken, aubergine, courgett e

Hoofdgerecht
• Lasagne (truff el)

ITALIAANS MENU
€  I3,50 excl. Btw.

klein
buffet



Voorgerecht
• Vegetarische salade: met tauge, peultjes, rode ui, rode paprika, sesamzaad, 

 met een dressing van sojasaus/vissaus/sesamolie en limoensap
• Salade met mango en beef: sla, beef, mango, rode ui, limoen, pinda’s, chili en koriander

hoofdgerecht
• Thaise rode curry: vega of met kippendijen

THAIS MENU
€  I3,50 excl. Btw.

klein
buffet



Voorgerecht
• Waldorfsalade: Salade van knolselderij met walnoten, op yoghurtbasis

• Zalmsalade

hoofdgerecht
• Gegrilde groente: Asperges, paprika, courgette

• Aardappelpuree
• Keuze uit zalm of runderrollade

TRADITIONEEL 
FRANS MENU

€  I4,50 excl. Btw.

klein
buffet



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven. 

GRIEKS BUFFET
€15.85 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET BESTAAT UIT:

Gyros
• Gegrild varkensvlees

Stifado
• Stoofschotel van mals kalfsvlees

Kippenbouten met Griekse Pasta

Bekri mezes
• Varkens- en ossenhaas in feta-saus

Moussaka
• Laagjes aardappel, aubergines, kaas en bechamelsaus

Spetsofai
• Zelfgemaakte knoflookworst met paprika en ui in tomatensaus

Souvlakia
• Spiesje met gegrild vlees in een citroenmarinade bereid

Ratatouille
• Gemengde groenteschotel met geraspte feta

Choriatiki salade
• Griekse salade met feta

Inclusief:
• Andijvie salade
• Aardappelsalade
• Verse platte broden
• Knoflookboter en knoflooksaus



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

AMERIKAANS BUFFET
€15.85 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.   

DIT BUFFET BESTAAT UIT:

Kalfskotelet

Hotdogs incl. broodjes

Gemarineerde kippenvleugeltjes

Meatloaf:
• Runder stoofschotel

Broodje hamburger
• Gebakken aardappeltjes met cajunkruiden

Salades en sauzen:
• Amerikaanse coleslaw salade
• Wittekoolsalade met room, wortel, ei en mosterd
• Kartoffel salade: Aardappelsalade op
   mayonaisebasis met groene kruiden

Inclusief:
• Knoflooksaus
• Hot currysaus
• Cocktailsaus

I00%
HALAL



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

CARIBISCH BUFFET
€  21.95 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET BESTAAT UIT:

KOUD:

Salade – aardappel – papaja – piment – koriander

Mexicaanse salade
• kidneybonen – mais – verse koriander – zongedroogde tomaat

Avocadosalade 
• rode peper – gele paprika – citroendressing

Watermeloen – ananassalade

Maisbrood – guacamole – tomatensalsa -Nachos

WARM:

Witvis – gele curry – pompoen – kokosnoot

Runderfayito – bloemtortilla’s

Kip piripiri – sugarsnaps – rode paprika

Jamaicaanse jerkchicken – mango

Antilliaanse rijst – bonen

Saffraanrijst – kalamates



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Ook de warmhoud-apparatuur is bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.  

TIROLER BUFFET 
€  19.50 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET BESTAAT UIT:

Vissalade “Donau” omringd met forel en zalm

Salade van puur rundvlees met ui en specerijen

Paté durnstein
• Paté in korstdeeg

Schinken Platze

Kaltes Masthuhn
• Gerookte kipfilet met vers fruit

Gevulde eieren

Kartoffel salade
• Aardappelsalade op mayonaisebasis met groene kruiden

Gefüllte Schinken
• Beenham gevuld met koud gehakt

Het Tiroler Buffet wordt aangevuld met diverse warme gerechten:

Tiroler zuurkoolschotel
• Zuurkoolschotel met spekjes en ei

Braadworsten

Elzasser varkensreepjes
• Extra gekruide varkensreepjes

Gegrild spek met passende saus

Aardappelpuree en wijnzuurkool

Inclusief:
• Stokbrood
• Luxe broodjes
• Roggebrood
• Kruidenboter
• Sausjes



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

STAMPPOTBUFFET
€  12.50 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET 
BESTAAT UIT:

Zuurkool

Boerenkool
• Aardappels, boerenkool en spekjes

Hutspot
• Traditionele stamppot met wortel, ui en aardappels

Stamppot andijvie
• Stamppot van andijvie, aardappel en spekjes

inclusief:
• Rookworst

• Balletjes gehakt volgens oud recept
• Piccalilly

• Ingelegde groenten, zoals: 
augurken en zilveruitjes, met Jus/ mosterd



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

SATÉBUFFET
€  8.50 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET
BESTAAT UIT:

Varkens saté

Kipsaté

Satésaus

Kroepoek

Atjar



Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen. 
Na afloop kunt u alles vuil retour geven. 

VEGETARISCH BUFFET
€  19.50 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET BESTAAT UIT:

À  la minute geroosterde paprika
• Gevulde paprika met diverse groenten overgoten met gesmolten kaas

Groente-canneloni
• Rolletje van pasta gevuld met groenten kaas en tomatensaus

Stoofpotje
• Huisgemaakte groentestoofpot

Gevuld flensje
• Huisgemaakte flensjes met spinazie en ricotta

Tagliatelle
• Pasta met een huisgemaakte saus van gorgonzola

Verse provençaalse salade
• Overheerlijke salade met tomaat, basilicum, pesto en olijfolie

Kaasplateau (Een keuze uit Hollandse en Franse kazen) 
• Rambol, Brie, Camembert, jong belegen, Kernhem, Danish Blue

Olive nero e verde
• Zwarte en groene olijven.

bijgerechten:
Bovenstaande gerechten worden opgediend met:

• Zuid-Europese rijst met pijnboompitjes en zongedroogde tomaten
• Diverse huisgemaakte salades die seizoensgebonden zijn

• Vers gebakken broodsoorten:
Turks brood, minibroodjes, Italiaanse bol, breekbroden en niet te vergeten 

Frans stokbrood, tuinkruidenboter van het huis en gezouten roomboter

Sauzen bij dit buffet:
• Romige kerriesaus met gember

• Roommayonaise met een brunoise van ui, augurk en tuinkruiden



Wij bieden u een zeer compleet en uitgebreid BBQ-assortiment. Het buffet bestaat uit
diverse soorten vlees in combinatie met een saladebuffet, incl. barbecue.

 BARBECUE BUFFET
€  22,75 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

DIT BUFFET BESTAAT UIT:

Runder entrecote met cajun kruiden

Gamba’s op een spiesje, met knoflookmarinade

Livar karbonades

Spiesje van de klassieke kipsaté

Heerlijke Hawaï spies van kip en ananas

Zalm papillotte, met botersaus

Hamburgertjes, van black angus

Bietensalade, met hüttenkase, rode ui, olijfolie

Couscoussalade, met verse kruiden, olijven, feta, rode ui

Waldorf salade
• Salade van knolselderij op yoghurtbasis, met walnoten

Vegetarische salade
• Rijk gevulde salade op pastabasis, met tomaat en groenten

Deze salades worden opgediend op schalen en mooi gepresenteerd

Inclusief:
• Huisgebakken stokbrood en minibroodjes
• Romige kruidenboter en passende sausjes

• Borden, bestek en servetten die vuil retour mogen
• Alle benodigdheden om te kunnen barbecueën

luxe
buffet



MENU
The

original delicious

a m s t e r d a m

A
M

S T E R D A M S C H E  C A T E R A A
R

huisgemaakt 
saladebuffet

Dit buffet is inclusief borden, bestek. 
Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij

de prijs inbegrepen. Na afloop kunt u 
alles vuil retour geven.

Zoete aardappelsalade
Salade van zoete aardappel, walnoten, 

avocado, Griekse yoghurt, bosui

 Linzensalade
Salade op basis van linzen, met geroosterde 

venkel en pompoen

 Zalmsalade
Salade van pure –wilde- rode zalm met 

aardappel, basilicum en zeevruchten

 Hors D’oeuvre
Combinatiesalade van vis en vlees

met gevulde eitjes

 Pasta salade
Salade van penne, met gemengde groenten 

brunoise, aangemaakt met frisse tomatendressing

 Waldorf salade
Salade van knolselderij op yoghurtbasis 

met walnoten

€ 15,50 per persoon 
excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

Albert 
cuyp

dit buffet bestaat uit:



buffet
Het Rijksmuseum

Koude gerechten warme gerechten

Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen.
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

 Frisse rundvleessalade met appel, •
rauwkost en gevulde eieren

 Zoete aardappelsalade, avocado, walnoten, bosui •

 IJsselmeerpaling op een bedje van ijsbergsla •

 Noorse zalmsalade met gerookte zalm, • 
komkommer en tomaat

 Gegrilde kipsalade met zongedroogde tomaatjes •
en cranberrypaté met cumberlandsaus

 Salade met champignons, kikkererwten, groene kruiden •

 Ghanda ham met verse meloen •

• Medaillons van Barneveldse varkenshaas in een saus 
van paddenstoelen en pepertjes

• Wildstoofschotel met peertjes in honing-tijm saus

• Kip saté: Kippendijen  in licht pittige satésaus
 
• Provençaalse gevulde kiprollade met gevogeltejus 
verrijkt met rozemarijn, tijm en knoflook

• Gegratineerde aardappelen in room verrijkt met 
kruiden en oude kaas

• Stokbrood, minibroodjes met sausjes en boter

€ 24,75 per persoon excl. BTW
Te bestellen vanaf 20 pers.



€ 29,95 per persoon excl. BTW
Te bestellen vanaf 20 pers.

Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen.
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

Koude gerechten

warme gerechten

Zalmsalade – haring – makreel – forel – garnalen •

 Salade van bloedsinaasappel en geitenkaas met gevulde eitjes •

 Plateau met diverse gerookte & gekookte vleeswaren •
achterham – ardennerham – cajun roast beef – serranoham  

 Salade van linzen, venkel, asperges •

 Zoete aardappelsalade  met avocado en notenmelange •

 Bourgondische broodsoorten •
huisgemaakte tapenades – kruidenboter

• Boeuff Stroganoff

• Coq au Vin – Frans kipgerecht – rode wijn
– grove groenten

• Botervisfilet – gegrilde courgette 
– blanke botersaus

• Aardappelgratin

• Gele rijst met verse groenten

• Geroosterde seizoensgroenten

buffet
de jordaan



€ 32,95 per persoon
excl. BTW
Te bestellen vanaf 20 pers.

Koude gerechten

Koude gerechten

warme gerechten

Salade Caprese met pomodoritomaat en buffelmozzarella •

 Stellendamse garnaaltjes met Vandouvan mayonaise •
en watermeloen gelei

 Pastrami van kalfsmuis met een salade van Little •
Gem en taggiasche Olijfjes

 Geconfijte lichtgerookte filet van zalm met een •
salade van mango en rettich

 
 Rillet van parelhoender met salade van truffel •

en aardappel, en tranche gepekelde filet  

 Ramensalade met gerookte biefstuk, •
zwarte sesam, wortel, koriander 

• Hollandse ossenhaas Rossini met een 
portsaus en pommes fondant 

• Livar varkensschouder- zacht gegaard met ragout van 
paddenstoelen en een lichte salie jus Kabeljauwrug met een 
saus van saffraan en fijne schaal - en schelpdiertjes

• Brandade van gerookte wilde zalm met zeebaarsfilet
uit de oven en citroenboter

Aardappel gratin met parmaham, basmati rijst, •
groenten van het seizoen

4 verschillende salades, lekkere gevulde seizoensalades •

Brood, boter kruidenboter verschillende soorten •
vinaigrettes en koude sauzen 

Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de 
warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen.
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

buffet
het vondelpark



• Serranoham met een salade van rucola, 
rode ui en tomaat

• Hertenham met Waldorf salade, tutti frutti
compote en gemarineerd stoofvlees

• Zalm op drie manieren:  
gerookt, gemarineerd, geconfijt

• Salade van kropsla met gepocheerde 
scholfilet-  Japanse mayonaise gedroogde Yuzu

  
• Zoete aardappelsalade  met griekse yoghurt,

avocado, walnoten

• Tranches Hollandse runderlende met een ragout van
anijschampignons en rundersucade waarbij een jus van salie 

• Parelhoeder filet gegaard in morielje room
met gestoofde knolselderij

• Bouillabaisse met verse schaal- en 
schelpdieren en fijne groenten

• Rode Mulfilet met fijne ratatouille en een saus
van witte wijn en roze pepertjes 

• Geconfijte Ratte aardappeltjes met knoflook en oregano, 
groenten van het seizoen

• 4 verschillende salades, lekkere gevulde seizoensalades

• Brood, boter kruidenboter verschillende soorten
vinaigrettes en koude sauzen

€ 33,95 per persoon
excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

Dit buffet is inclusief borden, bestek. 
Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij 

de prijs inbegrepen.Na afloop kunt u 
alles vuil retour geven.

koude gerechten

warme gerechten

bijgerechten

buffet
de dam



€ 35,95 per persoon excl. BTW
Te bestellen vanaf 20 pers.

Koude gerechten

warme gerechten

 Huisgemaakte salade met peking eend,  •
zoetzure komkommer, radijs, gembersaus

 Rouleau van eendenlever met gerookte eendenborst •
salade van knolselderij en appel

 Rillette van Schotse zalm met rauw gemarineerde •
zalm en citrusvruchten schuim

 Gamba’s kort gesauteerd met wasabi furikake en •
een salade van zeewier en iceberg 

 Salade Nicoise met gemarineerde Bleu Vin tonijn, •
scharrel eitje en fijne boontjes

• Zacht gegaarde geconfijte kalfslende met jus van sjalotten, 
gestoofde spitskool met persillade 

• Lamsracks van Nederlands lam, gefermenteerde 
knoflook en fijne ratatouille groenten 

• Heilbot filet uit de oven met chutney van pomodori 
tomaat en saus taggiasche olijven

• Klassieke Orecchiette pasta met gamba’s 
met pancetta en truffelroom

• Roseval aardappeltjes uit de oven met rozemarijn en knoflook, 

• Groenten van het seizoen, 

• 4 verschillende salades, lekkere gevulde seizoen salades

• Brood, boter kruidenboter verschillende soorten
vinaigrettes en koude sauzen 

bijgerechten

Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen.
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

buffet
zeedijk



de amstel
€ 34,50 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen.
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

brood & toebehoren

warme gerechten

Brustiquebrood en desembrood •

 Hummus, tomatentapenade en zwarte olijventapenade •

• Gratin van aubergine, courgette, tomaat en aardappel

• Gebakken rijst met groene kruidenolie

• Rozeval aardappeltjes:  in de schil gebakken
aardappeltjes met verse tijm

• Pompoen stoofschotel met sojaroom

• Roergebakken peultjes en taugé met ananassaus

• Chili sin carne; bonenschotel met onder andere 
kidneybonen, maïs en verse oregano

Koude gerechten

 Paddenstoelen couscous met verse koriander •

 Carpaccio van gegrilde courgette, tomaat en pistache nootjes •
met een dressing van olijfolie en balsamico azijn

 Rucolasalade met courgette, kastanjechampignon •
en paprika, afgemaakt met basilicumolie

Rode linzensalade met blokjes aubergine •
 

 Spitskoolsalade met abrikozen en amandelen •

 Diverse antipasti; gemarineerde champignons, •
artisjokharten, zongedroogde tomaatjes en knoflookolijven

 AMSTERDAM



van gogh
€29,95 per persoon excl. BTW

Te bestellen vanaf 20 pers.

Dit buffet is inclusief borden, bestek. Net als de warmhoud-apparatuur zit dit bij de prijs inbegrepen.
Na afloop kunt u alles vuil retour geven.

warme gerechten

Koude gerechten

 Couscoussalade met groene kruiden, fijn gesneden • 
paprika, zongedroogde tomaatjes en een frisse citroendressing

 Gemengde sla met appel, venkel, geraspte wortel, •
rozijntjes, walnoten en een geurige balsamico olijfolie dressing

 Gemengde salade van kidneybonen en  tomatensalsa •

 Schaal zwarte olijven, groene olijven • 
en zongedroogde tomaten

 Tzaziki van soja yoghurt, knoflook en verse munt •

 Hummus, kikkererwtenpuree met olijfolie • 
en verse sesampasta

• Geurige basmatirijst met kokos

• Veganistische pasta met een saus van verse 
groene kruiden, tomaat en sojaroom afgemaakt
met geroosterde pijnboompitten

• Krieltjes uit de oven met rode ui en 
geroosterde paparikapoeder

• Curry groentenschotel met diverse groenten,  
pompoen, aardappel en koriander

• Oosters gemarineerde champignons.



De tafel bbq is ideaal voor grote en kleine groepen, wij plaatsen per 5 personen 
een bbq op tafel die ongeveer 2 uur brandt. Dit gaat doorgaans goed binnen, 

bijna geen rookontwikkeling! De gasten kunnen zelf bakken, wat een hele leuke 
sfeer geeft. Wij zetten alles klaar op tafel; vlees, vis, salades, garnituren, sauzen.

BIJGERECHTEN:
 Uien ringen om te grillen, Champignons om te grillen, Frisse salade,  Ananas om te grillen.

Diverse sauzen: knoflooksaus, whiskey saus, hete salsa.
 Aangevuld met stokbrood en boter

€  25,- per persoon excl. BTW
Te bestellen vanaf 20 pers.

MENU
RUNDER HAMBURGERS, GEMARINEERDE KIP CAJUN, WORSTJES,

 BIEFSTUK GEMARINEERD (OOSTERS)

T A F E L



Van uw huwelijksdag wilt u een groots feest maken, voor uzelf en uw gasten. Voor deze speciale 
dag wilt u alles goed geregeld hebben. Geen bruiloft is hetzelfde, elk bruidspaar heeft eigen 

speciale wensen. Met onze catering hebben wij ruime ervaring om uw wensen voor uw 
bruiloft te realiseren. Inmiddels hebben wij al vele bruiloften kunnen verzorgen, hierbij is alles 

maatwerk, en volledig op uw wensen afgestemd. We hebben daarom ook geen brochure hiervoor 
om te overleggen, maar doen dit graag met u op afspraak en nemen daar de tijd voor.

U kunt denken aan een festival bruiloft, een bruiloft in klassieke sfeer, of juist een high-end 
luxere aanpak met een uitgeserveerd 5-gangen menu, alles is bespreekbaar met ons.

We hebben bijzonder goede gastronomische kennis om uw wensen te realiseren, zoals Frans 
georiënteerde klassiekers met kreeft of ganzenlever, Mexicaanse hapjes,  of een op maat gemaakt 

menu. Alles geserveerd met bijpassende wijnen. We werken samen met een uitstekende 
ijsleverancier. Ook een Barista kan een leuke aanvulling zijn op uw bruiloft. 

WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?
Neem dan contact met ons op:

info@deamsterdamschecateraar.nl

H U W E L I J K



CANAPÉ MAKREELMOUSSE MET APPELKAPPERTJES
-

RUNDERCARPACCIO MET
PARMEZAANSE KAAS EN RUCOLA

-
SPIES SCAMPI

Spiesje van pittig gemarineerde scampis, met wakame salade
-

QUICHE
Van geitenkaas en pompoen

-
VEGETARISCH GEVULDE CHAMPIGNON

-
GEGRILDE AUBERGINE

Rolletje van gegrilde aubergine gevuld met 
hummus, met koriander en granaatappel

-
ZALM

Ingelegde zalm, met een zoet zure salsa van
paprika, rode ui, komkommer,

-
SALADE VAN ZEEVRUCHTEN

Salade met zoetzure komkommer, schuim van komkommer, 
ingelegd met  mosselen, garnalen en zalm

-
TARTAAR VAN KALFSMUIS

Met appelkappertjes, aardappelkaantjes en een 
groenekruidendressing

-
TONIJN

Geschroeide, gemarineerde tonijn, met sesam en soja
-

GARNALENCOCKTAIL
Cocktail van garnalen met wasabi mayonaise

-
HUMMUS WRAP

Met verse tuinkruiden
-

TORENTJE VAN FRANSE KAAS
Met appelstroop

WALKING
DINNER

koud

warm
 MOSTERDSOEP

Met spekjes
-

 LINZENSOEP
Vegan linzensoep, met zoete aardappel en wortel

-
 RUNDERENTRECOTE

Runder entrecote met rode kool, 
puree en een paddestoelen saus



PRIJSOPBOUW 
WALKING DINNER:

Voor het Walkingdinner kunt u een keuze
maken uit de volgende opties:

4 GANGEN WALKING DINNER € 42.95 PP.

1 hapje, kiezen uit de crostini’s
1 hapje, kiezen uit de koude gerechten

1 hoofdgerecht, kiezen uit ‘warm’
1 dessert

5 GANGEN WALKING DINNER € 45 PP. 

2 hapjes, kiezen uit de Crostini’s
1 hapje, kiezen uit de koude gerechtjes

1 hoofdgerecht, kiezen uit ‘warm’
1 dessert

6 GANGEN MET 2 VOORGERECHTEN 
WALKING DINNER € 47.50 PP.

2 hapjes, kiezen uit de crostini’s
2 hapjes, kiezen uit de koude gerechten

1 hoofdgerecht, kiezen uit ‘warm’
1 dessert

6 GANGEN MET 2 WARME HOOFDGERECHTEN 
WALKING DINNER € 48.95 PP.

2 hapjes, kiezen uit de crostini’s
1 hapje, kiezen uit de koude gerechten

2 hoofdgerechten, kiezen uit ‘warm’
1 dessert

7 GANGEN WALKING DINNER € 51.95

2 hapjes, kiezen uit de crostini’s
2 hapjes, kiezen uit de koude gerechten

2 hoofdgerechten, kiezen uit ‘warm’
1 dessert

8 GANGEN WALKING DINNER € 54.95 PP.

2 hapjes, kiezen uit de crostini’s
2 hapjes, kiezen uit de koude gerechten

2 hoofdgerechten, kiezen uit ‘warm’
2 desserts

Prijzen zijn exclusief Btw.

APFELSTRUDEL
Overgoten met een kersensaus

-
TIRAMISU

Ambachtelijk bereid met lange vingers, 
espresso en Tia Maria

-
CHOCOLADEMOUSSE 

Met amandelcrunch

dessert

• Vitello Tonato
• Auberginesalade

• Geitenkaas appelstroop
• Brie honing walnoot

• Cranberrypaté met veenbesje
 • Grove paté met worteltjes in ’t zuur

• Gerookte kipfilet met pittige koolsalade
• Radijs, hüttenkäse en boragebloemen
• Knoflookricotta met bloemenhoning

• Pompoen-saliespread
• Geitenkaas met vijgen-olijven-tapenade

• Bietentapenade, ham en waterkers
• Gerookte zalm met roomkaas en ingelegde selderij

• Gekookt ei met kruidenzout en alfalfa
• Artisjokkensalade

 • Crème fraîche, komkommer en zalmeitjes
• Courgettelinten met pecorino

• Zalmrillettes
• Hummuscrème met witte miso en pistache
• Bleekselderij-wortelsalade met blauwe kaas

Crostini’s

 TONGFILET 
Rolletje van tongfilet gevuld met zalm, en knolselderij saus

-
AARDAPPELSALADE

Lauw-warme aardappelsalade met zachtgegaarde lamsnek 
-

LAMSSTOOF
Lamsstoof met zoete aardappel

-
MAKREEL

Makreel met pasta, peper-Pernod saus 
-

ZALM 
Zalm met groene asperge in een botersaus 



PRIVATE
DINING

Voor onze Private Dining leveren wij culinair maatwerk en daar zijn wij trots op! 
Privé bij u thuis of op een andere locatie, wij verzorgen luxe diners op top niveau.  

Hierbij komt  een chef-kok of keukenbrigade met hostesses en gastvrouw uw avond geheel 
verzorgen. Dan kunt u denken aan exclusieve 5 tot 10 gangen diners, met bijpassende

wijnen en sap arrangementen, amuses, kortom luxe op top niveau!

WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN  VOOR 
UW CATERING OF PRIVATE DINING?

Neem dan contact met ons op via:

info@deamsterdamsecateraar.nl
Tel. 020-3701382

Mob. 0639848556



Wij bereiden deze hapjes vanaf 30 hapjes 
tot en met 100 hapjes op een schaal.

Deze schaal bestaat uit

• Mini frikadelletjes
• Vlammetjes

• Mini loempia’s
• Kleine nasihapjes
• Kleine bamihapjes

• Kipnuggets
• Balletjes gehakt

• Bitterballen
• Mini mexicano

warme hapjes
€  0.50 per stuk

• 35 hapjes op schaal
• Bonbon van zalm gevuld met een makreelmousse

• Rouleau van eend met pastrami
• Bolletje van ossenworst met een kwarteleitje

• Gemarineerde tonijn in een hoesje van sesam en dille
• Tunnbrood gevuld met bieslookkaas en gravad lachs

• Torentje van Franse kaas
• Paté van parelhoen met vijgencompote

even tussendoor  
€  40,- per schaal

• 35 hapjes op schaal
• Gevuld eitje

• Bolletje van haring en rode ui
• Bakje met rundvlees salade en boerenmetworst

• Bolletje van makreelmousse
• Wrapje met pestoroomkaas en kip

• Presentje met ossehaaspaté
• Roggebroodje met brie in een zoete gelei

Leuk voor op tafel  
€  11.50 per schaaltje

• Ossenworst
• Grillworst

• Gelderse gekookte worst
• Boerenmetworst

• Jonge kaas
• Oude kaas

• Kruidenkaas
• Grove mosterd

Hapjes
voor speciale

momenten
€  55,- per schaal

We bieden een standaard drankenpakket, 
maar dit kan naar wens worden uitgebreid 
met luxe wijnen, goede sappen, eventueel 

met hostesses in de bediening.

DIT PAKKET BESTAAT UIT:

• Witte wijn
• Rode wijn

• Flesjes bier
• Bronwater met en zonder bubbels

• Jus d’ orange
• Cola gangbaar en een light versie

• Sisi
• Voldoende glaswerk

• Een RVS serveerbak met crushed ijs

drankenpakket
€  8,50 pp.  voor 2 uur




