
Catering met de kerst is één van de vele mogelijkheden bij de Amsterdamsche cateraar. 
Wij bieden arrangementen aan voor bij u thuis of op kantoor. Daarnaast is er de 
mogelijkheid voor bedrijfscatering tijdens de kerstdagen. U kunt bij ons terecht 

voor een kerstbuff et, kerstdiner, volledig verzorgde kerstmarkt en nog veel meer.
Vraag vrijblijvend een off erte op maat.

CHRISTMAS MENU

Kerstborrel  € 39,- p.p.  3 uur
• Onbeperkt dranken arrangement: bier van de tap, wijnen zijn ondermeer, Sauvignon Blanc, 

   Chardonnay, Shiraz, Malbec, Merlot, bruisend waters, karaff en gevuld met water en
vers fruit en of kruiden, assortiment A-merken frisdrank

• Een prosecco per persoon ter verwelkoming
• Drie koude hapjes per persoon

• Gevulde eieren
• Mini mozzarella & tomaat

• Blini met muhammara (vegan)
• Geitenkaas lolly met honing & truff el

• Drie warme hapjes per persoon
• Mini quiche Lorraine

• Aziatische mini saté van kippendij
• Hollandse frituurhapjes

• Gemarineerde olijven, crackers en tapenade, 
luxe zoutjes en nootjes voor op de statafels

Materialen: luxe bar met tap, statafels, kerstdecoratie op de tafels,
kerstserve� en, friteuse, glaswerk, blockrocker met kerst-playlist

Personeel: professionele bediening in bedrijfskleding, 
bartenders en altijd een partymanager

Hierbij onze menu’s en arrangementen:
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Kerstbuffet Santa  € 21,- p.p.
• Salade van roseval aardappeltjes, Hollandse garnalen en gerookte zalm

• Rundvleessalade met rookvlees, kalfsfricandeau, beenham, rosbief,
garnering van gevulde eieren en tafelzuren

• Luxe schaal met Franse, Hollande en Mediterraanse kazen en worsten
• Salade caprese met mozzarella, tomaat, pesto en pijnboompi� en

• Vers afgebakken broodjes
• Kruidenboter, pesto en tapenade

• Kerststol met boter en kerstchocolade

Warme gerechten
• Zalm in roomsaus met verse dille

• Aardappelgratin met kaas, ui en pance� a
• Ratatouille van paprika, tomaat, aubergine en courge� e
• Saté van gemarineerde kippendijen met satésaus (1 p.p.)

• Lasagne met rico� a en spinazie

Inclusief
• Borden, bestek, serve� en, opscheplepels, 

warmhouders en warm aangeleverd

Kerstbuffet Noel € 25.75 p.p.
Koude gerechten

• Gerookte zalm, zalmsalade met citroenmayonaise
• Heerlijke paté van Palveco met zilveruitjes

• Meloen met Italiaanse rauwe ham
• Groene salade met spek, ei, croutons en dressing

• Salade roseval met spek, asperges, walnoten en mosterddressing
• Afgebakken ciaba� a’s

• Roomboter en kruidenboter

Warme gerechten
• Spies van gemarineerde en gebakken blacktigers gamba’s

• Grove aardappelpuree met boter
• Stoo� e van rundvlees en groenten in rode wijn

• Varkenshaas in huisgemaakte pepersaus
• Geroosterde courge� e, aubergine, paprika, winterpeen en ui 
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Kerstbuffet € 28.95 p.p.
Koude gerechten

• Quinoasalade met witte kaas, walnoten, ei, courgette en groene sla
• Waldorfsalade met rozijnen, kool, walnoten en selderij

• Kaasplateau met diverse Hollandse, Franse en Spaanse kazen met crackers, druiven en vijgen
• Gebakken aardappeltjes met citroenmayonaise

• Stoofpeertjes
• Vers afgebakken broodmand

• Kruidenboter en aioli

Warme gerechten
• Puntjes zalm en witvis in dille-roomsaus

• Stoofje van wild met spek, ui, kruidnagel, kruidkoek en hazepeper
• Kool met rozijnen, kaneel, appel en kruidnagel

• Haricots verts met pancetta
• Aardappelpuree met room, knolselderij en boter

• Exclusief borden, bestek en glazen

Dessertbuffet € 5.50 p.p.
De desserts in glas met mini lepel te bestellen vanaf 50 stuks per soort, 

alleen in combinatie met een van de buffetten of andere menu’s

• Panna cotta met topping van rood fruit en pistache
• Chocolademousse met accenten van amarena

• Tiramisu met sinaasappelrasp
• Hangop met nootjes en merengue

• Charlotte: aardbei, koekje, slagroom en vanillemousse
• Mascarpone, chocolademousse en Oreo koekje in mini glas

Contact:   info@deamsterdamschecateraar.nl   |   020-3701382



  

Contact:   info@deamsterdamschecateraar.nl   |   020-3701382

Aangeefdiner € 59,- p.p.
Amuse

• Pompoensoep met truff el en room

Voorgerecht
• Salade caprese of Vitello Tonato

Hoofdgerecht
• Saltimbocca van kip en pance� a met salielimoensaus

of
Kabeljauw, geroosterde groenten, kree� enjus en huisgemaakte stoofpeertjes

Dessert
• Chocolademousse met zacht rood fruit

inclusief servies, kok en exclusief bediening

Op tafel
• Breekbrood met olijfolie en boter


