Met Preuverie Catering hoef je als gastheer of gastvrouw nergens meer naar om te kijken.
Volgens onze voordelige all inclusive formule wordt álles geregeld. Van de beste apparatuur en
servies tot aan het lekkerste eten én de afwas. Of het nu gaat om een bbq, een buffet, borrel of
receptiehapjes, tapas, amuse of een lunch alles is tot in de puntjes verzorgd! Uiteraard kunt U
ook een bestelling plaatsen zonder All-inclusive formule.
Wat is All-inclusive:
•

gebruik van borden en bestek

•

gebruik van chafing dishes en brandstof

•

de afwas

•

gratis bezorgd en opgehaald*

** wij bezorgen in de Echt, in tijdsblokken van 1 uur
** Ophalen doen wij dagelijks tussen 8.30 en 12 uur.
** Wij bezorgen gratis vanaf € 225,- ( exclusief verhuur ) in Echt. Onder dit bedrag kunt U wel Uw
bestelling afhalen in onze zaak.
Bezorgtijden:
Wij bezorgen tussen:
•

11 en 12 uur

•

13 en 14 uur

•

14 en 15 uur

•

15 en 16 uur

•

16 en 17 uur

•

19 en 20 uur

•

20 en 21 uur

Andere tijden in overleg.
Betaling: Misschien niet het leukste onderdeel van onze service, maar wel een noodzakelijke.
Het totaalbedrag moet 2 dagen voor aflevering op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Als dit niet het geval is zal er alsnog contant betaald moeten worden.
De prijzen van Preuverie Catering zijn zeer concurrerend! Je zal niet snel een professionele
cateraar vinden die dezelfde service levert voor minder...
Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Buffet 1 ( vanaf 8 personen )
Feestelijk opgemaakte koudeschotel
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
***
Verse Fruitsalade
Komkommerroomsalade
Witte koolsalade
***
Stokbrood en kruidenboter
€ 9.95 p.p.
All inclusive + € 1.50 p.p.

Buffet 2 ( vanaf 10 personen )
Feestelijk opgemaakte koudeschotel
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
***
Verse Fruitsalade
Komkommerroomsalade
Witte koolsalade
***
Kipsaté met satésaus
***
Stokbrood en kruidenboter
€ 10.95 p.p.
All inclusive + € 1.50 p.p.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Buffet 3 ( vanaf 15 personen )
Feestelijk opgemaakte koudeschotel
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
***
Verse Fruitsalade
Komkommerroomsalade
Witte koolsalade
***
Varkensfilet met champignon-roomsaus
Minikrielen met rode ui en oregano
***
Stokbrood en kruidenboter
€ 11.95 p.p.
All inclusive + € 1.50 p.p.

Buffet 4 ( vanaf 15 personen )
Feestelijk opgemaakte koudeschotel
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
***
Verse Fruitsalade
Komkommerroomsalade
Witte koolsalade
***
Varkensfilet met champignon-roomsaus
Zuurvlees of goulash
Minikrielen met rode ui en oregano
***
Stokbrood en kruidenboter
€ 12.95 p.p.
All inclusive + € 1.50 p.p.
Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Buffet 5 ( vanaf 18 personen )
Feestelijk opgemaakte koudeschotel
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
***
Verse Fruitsalade
Komkommerroomsalade
Witte koolsalade
***
Varkensfilet met champignon-roomsaus
Minikrielen met rode ui en oregano
***
Gerookte zalm
Garnalen
Romige cocktailsaus
***
Stokbrood en kruidenboter
€ 13.95 p.p.
All inclusive + € 1.50 p.p.

Voor de kleine trek ( vanaf 8 personen )
Zuurvlees of
goulash of
kipsaté of
Varkensfilet met champignonroomsaus
fruitsalade
minikriel met rode ui en oregano
€ 8.50 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Hapjes voor een geslaagd Feest
Wij serveren 350 gram vleesgerecht p.p.
Vanaf 10 personen

Zuurvlees
Rauwkostsalade
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
€ 9.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Goulash
Rauwkostsalade
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
€ 9.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Kipsate
Atjar
Fruitsalade
Stokbrood en kroepoek
€ 9.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Varkenshaas sate
Atjar
Fruitsalade
Stokbrood en kroepoek
€ 10.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Varkenshaas met champignonroomsaus
Rauwkostsalade
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
€ 10.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Varkenshaas met stroganoffsaus
Rauwkostsalade
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
€ 10.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Schnitzelreepjes met Sjaelbergersaus
( met spekjes,champignons, ui en champignonroomsaus)
Rauwkostsalade
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
€ 10.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Schnitzelreepjes met Peyersaus
( met spekjes,champignons, ui en peperroomroomsaus)
Rauwkostsalade
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
€ 10.95 p.p. All inclusive + € 1.50 p.p.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Koudeschotel 1
( Vanaf 5 personen )

Feestelijk opgemaakte koudeschotel ( 250 gram p.p. )
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
€ 5.95 p.p.

Koudeschotel 2
( Vanaf 5 personen )

Feestelijk opgemaakte koudeschotel ( 250 gram p.p. )
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
Gerookte Zalm
€ 7.10 p.p.

Koudeschotel 3
( Vanaf 5 personen )

Feestelijk opgemaakte koudeschotel ( 250 gram p.p. )
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
Gerookte zalm en garnalen
€ 7,95 p.p.

Koudeschotel 4
( Vanaf 10 personen )

Feestelijk opgemaakte koudeschotel ( 250 gram p.p. )
Ei gevuld met kruiden crème
Ham Aspergerolletje
Gerookte zalm en garnalen
Drumsticks
€ 9,50 p.p.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Aanvullingen
( Vanaf 10 personen per soort in combinatie met Uw buffet )

Warm
Wij serveren +/- 200 gram per persoon, inclusief saus als aanvulling bij Uw buffet.
Varkenshaas met champignonroom, peperroom of stroganoffsaus
Varkensfilet met champignonroom, peperroom of stroganoffsaus
Zuurvlees Runder
Goulash Runder
Kipsaté
Soep
Mini kriel met rode ui en oregano

v.a.

€ 3.95 p.p.
€ 3.95 p.p.
€ 3.50 p.p.
€ 3.50 p.p.
€ 3.75 p.p.
€ 2.95 p.p.
€ 1.95 p.p.

Koud
Wij serveren +/- 200 gram per persoon, inclusief saus als aanvulling bij Uw buffet.
Komkommerroomsalade
Witte Koolsalade
Verse Fruitsalade
Pastasalade mediteraan
Griekse salade
Aardappelsalade
Koudeschotel
Griekse Koolsalade

€ 1.75 p.p.
€ 1.75 p.p.
€ 2.75 p.p.
€ 1.75 p.p.
€ 1.75 p.p.
€ 1.75 p.p.
€ 1.95 p.p.
€ 2,25 p.p.

Vis
Wij serveren +/- 100 gram per persoon, inclusief saus als aanvulling bij Uw buffet.
Gerookte Zalm
Paling
Garnalen
Forel
Makreel

€ 3,75 p.p.
€ 4,25 p.p.
€ 3,95 p.p.
€ 3,95 p.p.
€ 3,95 p.p.
Volgens onze all inclusive formule

* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Dessertbuffet
( vanaf 20 personen )
Chocolademousse
Aardbeienmousse
Crème brulee
Slagroomsoesjes
Vers fruit
Slagroom
€ 9 .50

Dessertbuffet Kaas
( vanaf 20 personen )
Brie
Port salut
Camembert
Rambol noot
Brood
Stroop
druiven
€ 7,50 p.p.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Huiselijk Diner
( vanaf 15 personen )
Indien U Uw gasten in een huiselijke sfeer wilt verwennen en het toch makkelijk wilt
houden, hebben wij voor U het volgende diner samengesteld.
U kunt een keuze maken uit een van de voorgerechten, en een hoofdgerecht.
Het hoofdgerecht zal gepresenteerd worden in buffetvorm.

Voorgerechten:
Runder carpaccio op een bedje van sla met balsamico, pijnboompitjes en kaas.
Vistrio met gerookte zalm, paling en garnalen
Tomatencremesoep
Groentesoep met vlees
Salade met gebakken kipstukjes
Tomaat-mozzarella bordje

Hoofdgerechten in buffetvorm:
Varkenshaas met champignonroom, stroganoff of peperroomsaus
Zuurvlees of goulash of Kipsaté met satésaus
Schnitzel met met champignonroom, stroganoff of peperroomsaus
Geserveerd met:
Mix van bloemkool, broccoli en wortel
minikrielen met rode ui en oregano
Gemende salade met gerookte kip, spekjes en pijnboompitjes
Komkommer-tomatensalade

Dessert
Chocolademousse
Slagroomsoesjes
Vers Fruit
Slagroom
€ 22.50 p.p. All inclusive + € 1.50

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Grillbuffet ( vanaf 15 personen )
Spare-Ribs
Aardappelsalade
Griekse koolsalade
Knoflook, zigeuner en cocktailsaus
Stokbrood en kruidenboter
€ 13.75 p.p. All inclusive + € 1.50

Hamburger Buffet ( vanaf 15 personen )
Runderburgers op de Grill ( 2 p.p. )
gebakken uien
Mix van ui, champignon en spekjes
cheddarkaas
Augurk
diverse soorten sauzen
vers gesnipperde uitjes
Komkommerroomsalade
Verse Witte koolsalade
€ 10.95 p.p. All inclusive + € 1.50

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Barbecue 1 ( vanaf 8 personen )
Gemarineerde kipfilet
Speklapje gekruid
BBQ worst
Komkommerroomsalade
Verse Witte koolsalade
perzikschijfjes
koudeschotel
knoflook,zigeuner en cocktailsaus
Stokbrood en kruidenboter
€ 9.95 p.p. All inclusive + € 1.50

Barbecue 2 ( vanaf 8 personen )
Gemarineerde kipfilet
Speklapje gekruid
Hamburger
BBQ worst
Komkommerroomsalade
Verse Witte koolsalade
perzikschijfjes
koudeschotel
knoflook,zigeuner en cocktailsaus
Stokbrood en kruidenboter
€ 11.95 p.p. All inclusive + € 1.50
Let op:
Vanaf 15 personen leveren wij een gas BBQ bij Uw bestelling ( Bij all inclusive zit gas en
schoonmaak bij de all inclusive kosten inbegrepen)

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Barbecue 3 ( vanaf 12 personen )
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde Filetlapjes
Speklapje gekruid
Hamburger
BBQ worst
Komkommerroomsalade
Verse Witte koolsalade
perzikschijfjes
koudeschotel
knoflook,zigeuner en cocktailsaus
Stokbrood en kruidenboter
€ 13.50 p.p. All inclusive + € 1.50

Barbecue 4 ( vanaf 12 personen )
Gemarineerde kipfilet
Spare-ribs
Speklapje gekruid
Shaslik
BBQ worst
Komkommerroomsalade
Verse Witte koolsalade
Pastasalade mediteraan
perzikschijfjes
koudeschotel
knoflook,zigeuner en cocktailsaus
Stokbrood en kruidenboter
€ 15.50 p.p. All inclusive + € 1.50

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Amuses
Heerlijke hapjes voor een geslaagd feest, receptie, (bedrijfs)borrel of verjaardag
Te bestellen vanaf 20 personen.

Amuse 1
Zalmwrap
Spiesje tomaat mozzarella
Gerookte kip op een bedje van sla met coctailsaus
Garnalencocktail
€ 9.75 p.p.

Amuse 2
Zalmwrap
Spiesje tomaat mozzarella
klein kopje tomatencrème soep
Ardennerham met meloen
€ 9.95 p.p.

Amuse 3
Zalmwrap
Spiesje tomaat mozzarella
klein kopje tomatencrème soep
Ardennerham met meloen
Gerookte kip op een bedje van sla met cocktailsaus
Garnalencocktail
€ 12.95 p.p.

Uiteraard kunt U ook zelf uw amuses samenstellen.
In overleg zijn er vele mogelijkheden om Uw feest of gelegenheid tot een culinair succes
te maken.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Borrelgarnituur
Heerlijke snackhapjes voor een geslaagd feest,
receptie, (bedrijfs)borrel of verjaardag

Borrelhapjes 1
Frikadel stukjes
Bitterballen
inclusief mayo-curry en mosterd
Schaal 50 stuks € 27.50
Schaal 100 stuks € 47.50,-

Borrelhapjes 2
Frikadel stukjes
Bitterballen
kipnugguts
bamihapje
Diverse soorten kaassouffle
inclusief mayo-curry en mosterd
Schaal 50 stuks € 35,Schaal 100 stuks € 65,-

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Lunch
Lekker makkelijk en heerlijk genieten!
( vanaf 8 personen )

Lunch 1
2 harde belegde broodjes
1 belegde Preuveriebol
€ 5.95 p.p.

Lunch 2
2 harde belegde broodjes
1 belegde Preuveriebol
Soep van de dag
€ 7.50 p.p.

Lunch 3
2 harde belegde broodjes
1 belegde Preuveriebol
1 broodje kroket
€ 7.50 p.p.

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Vergaderpakket1
Belegde harde en zachte broodjes met o.a. ham, kaas, filet, brie, gehaktbal, tonijnsalade,
eiersalade en kipkerrysalade
Tot 10 stuks € 2.40
Vanaf 11 t/m 25 stuks € 2.30
vanaf 26 t/m 50 stuks € 2.20
vanaf 51 t/m 100 stuks € 2.10
vanaf 101 stuks € 1.95

Vergaderpakket2
Zoals vergaderpakket 1 maar dan opgemaakt met rauwkost
Tot 10 stuks € 2.95
Vanaf 11 t/m 25 stuks € 2.85
vanaf 26 t/m 50 stuks € 2.75
vanaf 51 t/m 100 stuks € 2.65
vanaf 101 stuks € 2.45

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

Volgens onze all inclusive formule
* gebruik van borden en bestek

* gratis bezorgd en opgehaald ( zie voorwaarden )

* gebruik van chafing dishes en brandstof

* de afwas

