Goejanverwelle komt graag bij
u thuis...
Versie 03-12-2017

Welkom bij Uitspanning Goejanverwelle

Wij danken u hartelijk dat u aan de cateringmogelijkheden van Uitspanning Goejanverwelle
denkt bij de verzorging van uw feest of evenement.
Wij van catering Goejanverwelle komen ook graag bij u thuis. Natuurlijk houden wij ook hier
rekening met eventuele allergieën of diëten. Wij verzorgen ook bij ons in het restaurant
allerhande dranken en spijzen welke wij met de grootste zorg zullen verzorgen. Hiervoor
gelden andere voorwaarden en prijzen, in een persoonlijk gesprek onder het genot van een
kop koffie leggen wij u graag alles uit. Voor de wat grotere groepen maken wij graag aparte
prijsafspraken met u zodat u altijd een goede prijs betaalt.
Wij kunnen niet wachten om voor u uit de startblokken te komen om uw wensen te vervullen.
Kijkt u snel verder zodat u zich kunt laten inspireren.
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Start de dag met de Uitspanning Goejanverwelle
ontbijtservice
Wie verrast u met een ontbijtmand van Uitspanning Goejanverwelle?
€ 14,95 p/p (beschikbaar vanaf 2 personen)

Ontbijtservice
De ontbijtservice van Uitspanning Goejanverwelle is samengesteld met heerlijke verse
producten. Door ons samengesteld voor een leuke en complete ontbijtverrassing.
Het ontbijt wordt geleverd in luxe cateringdoos met disposable servies en servet.Dus
helemaal compleet om op bed of aan tafel heerlijk te ontbijten. En geen afwas...
Inhoud o.a.:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Heerlijk verse luxe broodjes
Beschuitje en ontbijtkoek
Mix van vers seizoensfruit
Vers geperste jus d’orange
Roomboter
Gekookt scharrelei
Verschillende verse vleeswaren
Diverse Hollandse kazen
Assortiment zoet broodbeleg
Een heerlijke donut
Geschenkverpakking Bonbons
Bubbels voor 2

Maak uw ontbijt-verrassing nog completer met:
❖
❖
❖
❖

De krant van vandaag
Een rode roos
Een bos bloemen
Een geschenkverpakking parfum

3

Brunches en lunches
Brunch- of lunchbuffet

Maak het uzelf gemakkelijk met onze lunches en brunches. Vanzelfsprekend kunnen wij ook
allerlei losse broodjes met elk gewenst beleg voor u verzorgen.
€ 10,50 p/p (beschikbaar vanaf 10 personen)
❖ Huisgemaakte soep in overleg
❖ Belegde broodjes assortiment met o.a. (3 p/p)
➢ Boerenham
➢ Boerenkaas
➢ Croquetten (warm)
❖ Vers handfruit
❖ Dranken
➢ Sappen
➢ Hollandse melk
➢ Hollandse karnemelk

4

Brunch- of lunchbuffet deluxe

Een luxe brunch/lunch doorspekt met streekproducten. Vanzelfsprekend kunnen wij ook
allerlei losse broodjes met elk gewenst beleg voor u verzorgen.
€ 22,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Goudse kaassoep
Slagerskroketten
Boeren huzarensalade
Vissalade
Stokbrood met kruidenboter en aioli
Kaasplateau met o.a.
➢ Jong belegen Goudse kaas
➢ Oude Goudse kaas
➢ Zachte Franse kaasjes
Vleeswarenschotel met o.a.
➢ Ossenworst van het Rietvelder rund
➢ Boeren achterham
➢ Boerenpaté
Vers fruit
Slagroomsoesjes
Croissants
Deense patisserie
Oud Hollands appelgebak
Dranken
➢ Fruitsappen
➢ Hollandse melk
➢ Hollandse karnemelk
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Salades
Als aanvulling op uw eigen diner, een snelle schotel tussendoor of als onderdeel van uw
eigen feestelijk buffet. Al onze salades zijn inclusief stokbrood en kruidenboter.

Rundvleessalade
Onze royale rundvleessalade is rijkelijk gegarneerd met onder andere gevulde eitjes,
verschillende soorten luxe vleeswaren, paté en rauwkost
€ 8,75 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)

Huzarensalade
Onze royale huzarensalade is rijkelijk gegarneerd met onder andere gevulde eitjes,
verschillende soorten vleeswaren en rauwkost
€ 4,75 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)

Vissalade
Onze royale vissalade is rijkelijk gegarneerd met onder andere verschillende soorten verse
vis en rauwkost. De basis voor deze heerlijk salade bestaat uit zalmsalade.
€ 9,95 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)
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Borrelen
Als aanvulling op uw eigen diner, een snelle schotel tussendoor, als onderdeel van uw eigen
feestelijk buffet of gewoon als hapje tussendoor. Ons borrelassortiment is altijd welkom!

Stokbrood assortiment

Verschillende soorten warm brood met verschillende smeersels
€ 4,50 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)
❖
❖
❖
❖

Broodselectie
Huisgemaakte kruidenboter
Huisgemaakte aioli
Pestomayonaise

Kazen assortiment

Verschillende soorten kaas met brood en smeersels
€ 9,50 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)
❖ Broodselectie
❖ Selectie luxe kazen naar uw eigen smaak
❖ Huisgemaakte kruidenboter
❖ Huisgemaakte aioli
❖ Pestomayonaise

Hollandse plank (koud)

U kent het wel, er zijn hapjes en schalen met ondefinieerbare salades zo ver als u kunt
kijken, maar was is nu dat ouderwets Hollandse blokje kaas? Hier!
€ 0,60 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks gemengd)
❖ Blokjes jong belegen
❖ Plakjes leverworst, kookworst en cervelaat
❖ Rookvlees met ei
❖ Gevulde eitjes

Hollandse plank deluxe (koud)

Onze Hollandse plank bestaat uit een combinatie van allerlei heerlijke
Hollandse hapjes die u allen kent van die oergezellige verjaardagen van
toen en nu. Naast de genoemde items zal de plank worden aangekleed met
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vers fruit en verse groenten.
€ 1,25 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks gemengd)
❖ Blokjes jong belegen
❖ Plakjes leverworst, kookworst en cervelaat
❖ Rookvlees met ei
❖ Gevulde eitjes
❖ Cervelaat met hamsalade
❖ Wraps met zalm en roomkaas
❖ Spiesjes van gemarineerde mozzarellabolletjes en cherrytomaatjes

Hollandse plank (warm)

U kent het wel, er zijn hapjes en schalen met ondefinieerbare salades zo ver als u kunt
kijken, maar was is nu die ouderwetse Hollandse bitterbal? Hier! Compleet met bijpassende
sausjes.
€ 0,50 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Vleesbitterballen
€ 0,85 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Oud Hollandse Amsterdamse bitterbal van 100% rundvlees
€ 0,50 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Bitterballen
❖ Kipkrokantjes
❖ Bamihapjes
❖ Mini frikadelletjes
€ 0,95 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Huisgemaakte Hollandse gehaktballetjes

Bruscetta assortiment

Bruscetta is Italiaans toast met allerlei soorten lekker beleg.
€ 1,75 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Tomaat, basilicum en Italiaanse kruiden
❖ Brie, walnoot en honing
❖ Zalm en r oomkaas
❖ Tonijnsalade
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❖

Uw lievelingscombinatie

Luxe hapjes assortiment

Onze luxe hapjes zijn een lust voor het oog. Omdat ze worden geserveerd op schaaltjes lijkt
elk hapje een klein kunstwerkje!
€ 1,95 p/s (beschikbaar vanaf 50 stuks)
❖ Carpaccio
❖ Garnalen cocktail
❖ Pulled chicken
❖ Provencaalse paté

Satébuffet Goejanverwelle

Het satébuffet van Goejanverwelle leent zich uitstekend voor een kleine maaltijd of lunch.
Maar u kunt ook samen met een salade de kleine maaltijd wat uitgebreider maken.
€ 7,50 p/p (beschikbaar vanaf 8 personen)
❖ Kippendij saté
❖ Stokbrood
❖ Gebakken uitjes
❖ Atjar tampoer
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Ontspannen avonden met Uitspanning Goejanverwelle
Voor elk budget kunnen wij een heerlijk diner verzorgen.

Voordeel warm en koud buffet Goejanverwelle
Met gepaste trots presenteren wij u dit buffet. Voor een ongelooflijke prijs geeft u uw gasten
een heerlijk warm en koud buffet. Laat u niet tegenhouden door de prijs, het kan echt bij
Uitspanning Goejanverwelle.
€ 12,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)

Koude gerechten

Warme gerechten

Kies 5 extra gerechten

Kies 2 gerechten

Altijd inbegrepen
❖ Stokbrood met kruidenboter
❖ Soep naar k
 euze
❖ Rijst of aardappelpuree
Huzarensalade incl. garnituur (150 gram p/p)

Kipsaté (160 gram vlees p/p)

Aardappelsalade (150 gram p/p)

Kipstukjes in saus naar keuze (160 gram vlees
p/p)

Eiersalade (150 gram p/p)

Gehaktballetjes in saus naar keuze (160 gram
vlees p/p)

Visssalade  incl. garnituur  (150 gram p/p)

Shoarma met verschillende soorten groenten
(160 gram vlees p/p)

Pastasalade (150 gram p/p)

Mals varkensvlees in saus naar keuze (160
gram vlees p/p)

Carpaccio compleet (60 gram p/p)

Boeuf Bourguignon (stoof) (175 gram p/p)

Fricandeau met tonijnmayonaise (75 gram p/p)

Varkensvlees in abdijbier (stoof) (175 gram p/p)

Tomaat mozzarella spiesjes (3 stuks p/p)
Meloen met Schwartwalderham (⅛ p/p)

Voordeel warm en koud buffet Mexicaans
Verras uw gasten en uzelf eens met iets anders. Dit kleurrijke buffet zal bij iedereen in de
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smaak vallen.
€ 13,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)
Koude gerechten
❖ Tonijn quesedillas
❖ Ceviche (in zuur gegaarde visschotel)
❖ Groene salade
Warme gerechten
❖ Mexicaanse burgertjes
❖ Omelet met groenten en cheddarkaas
❖ Tortillas (te vullen met alle gerechten uit het menu)
Bijgerechten
❖ Nacho cheese
❖ Gebakken zwarte bonen
❖ Rode salsa (tomaat)
❖ Groene salsa (guacamole)
❖ Witte salsa (crème fraiche met citroen en knoflook)

Voordeel buffet Hollands
Met ons stamppottenbuffet haalt u de Hollandse gezelligheid in huis.
€ 13,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)
Stamppotten (+/- 400 gram p/p)
❖ Zuurkool
❖ Hutspot
Vlees (+/- 200 gram p/p)
❖ Huisgemaakte bal gehakt
❖ Rookworst
❖ Speklapjes
Bijgerechten
❖ Uitgebakken spekblokjes
❖ Picalilly
❖ Mosterd
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Houtskoolbarbecue bij u thuis

Heerlijk eten van onze barbecue. U heeft keuze uit verschillende vlees en visgerechten.
De keuze is helemaal aan u. Wilt u extra soorten vlees of vis? Of misschien wel minder
soorten? In overleg is uiteraard bijna alles mogelijk. Indien gewenst bereiden wij uw keuze
op de barbecue zodat u alleen maar hoeft te genieten.
€ 17,50 p/p (beschikbaar vanaf 15 personen)

Vleessoorten

Vissoorten

Garnituren

Sauzen

Kies 4 soorten

Kies 1 soort

Altijd inbegrepen

Altijd inbegrepen

Verse hamburger

Zalm met roomkaas
en citroen uit de folie

Stokbrood
kruidenboter

Pindasaus

Procureur met
mosterd en herbes de
Provence

Spies van gamba en
limoen uit de
knoflookolie

Griekse komkommersalade

BBQ-saus

Gemarineerde biefstuk

Franse tomatensalade

Aioli

Gemarineerde kipfilet

Aardappelsalade
(huisgemaakt)

Cocktailsaus

Merguez worstjes
Barbecue worstjes
Bavette in zijn geheel
gebraden
Kipsate
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