TAPAS EN HAPJES SCHOTEL
TAPASSCHOTEL KOUD

DE PIEPER CATERING OP LOCATIE

(vanaf 6 personen)

Personeel op locatie in overleg

TAPAS ZIJN KLEINE HAPJES

€ 6,95 p.p.
Zongedroogde tomaat
Olijven
Peppadew gevuld met roomkaas
Gebakken garnaal (koud)
Chorisoworst
Parmaham
Tapenade
Brood met aioli en kruidenboter
Bruchetta met geitenkaas

CATERING
SNACKERIE DE PIEPER
VERZORGT DIVERSE SOORTEN
CATERING OP LOCATIE.

LOSSE VERHUUR
l
l

TAPASSCHOTEL WARM/KOUD
Incl. warmhoudmateriaal
€ 13,95 p.p.
KOUD
Olijven
Brood met aioli en kruidenboter
Zongedroogde tomaat
Peppadew gevuld met roomkaas

HOLLANDSE HAPJES

l

€ 9,95 p.p.
Brood met aioli en
kruidenboter
Kipkerriesalade
Tonijnsalade
Filet americain
Brie
Tapenade
Blokjes kaas met mosterd
Droge worst
Gevulde eieren
Peppadew gevuld met roomkaas
Komkommer
Toast

l

l

l

l
l
l

WARM
Spareribbetjes
Gebakken garnaal in knoflook olie
Kipkrokantjes met roomkaas
Gemarineerde biefstukplakjes
Geb. champignons in knoflookolie
Weideburgerpuntje

Tent 3 x 6 m
Tent 4 x 8 m
Heater laag
inclusief gas
Heater hoog
inclusief gas

€ 50,€ 100,-

BIERBAR

€ 30,€ 40,-

Grote gas BBQ
met bakplaat
inclusief gas € 30,Grote kolen BBQ
inclusief kolen € 30,-

de
schoonmaak
doen wij

Luxe vuurkorf
inclusief hout
€ 20,Statafels met
luxe kleed p. st. € 8,50
Buffettafel met
luxe kleed
€ 8,50

Borden en serviesgoed
prijs in overleg

Op een feestje mag bier niet
ontbreken. En wat is er nou mooier
dan zelf biertjes kunnen tappen
achter een professionele
mobiele bar.
Keuze uit diverse biermerken
en speciaal bieren.
Prijzen op aanvraag.
20 liter fust is +/- 80 glazen
50 liter fust is +/- 220 glazen
Prijs tap los
€ 150,-

MOBIELE BAR
TAPAS- EN HAPJESSCHOTELS
WARME EN KOUDE BUFFETTEN
DIVERSE MAALTIJDMOGELIJKHEDEN
BBQ VERZORGING

Alle prijzen zijn incl glaswerk,
transport en aansluiten van de bar.

BROODBUFFET INCL. SOEP
VERHUUR MATERIAAL

BESTEL NU VIA E-MAIL:
CATERING@SNACKERIEDEPIEPER.NL

WWW.SNACKERIEDEPIEPER.NL/CATERING

WWW.SNACKERIEDEPIEPER.NL/CATERING

BESTEL NU VIA E-MAIL: CATERING@SNACKERIEDEPIEPER.NL

LUNCHBUFFET
LUNCHBUFFET

MINI MAALTIJDBUFFET

(vanaf 4 personen)

Ideaal voor: Doorwerkmaaltijd,
familie op bezoek, bedrijfsmaaltijd,
verenigingsmaaltijd, enz.

v.a. € 9,50 p.p.

Diverse belegde (zaden) bolletjes
Huisgemaakte soep
Pakken jus d'orange
TIP:
en melk

Buffetten op locatie v.a. 15 pers.,
deze worden door ons mooi
aangekleed geplaatst.
Aanpassingen in overleg mogelijk.

Te bestellen vanaf 6 personen,
bestek en borden in overleg.

huisgemaakte
soep

Prijzen incl. bezorgen en
warmhoudmateriaal,
opscheplepels en tangen.

BESTEL TIJDIG!!!

BUFFET 1
l

EXTRA OPTIES

l

l

l

l
l
l

Broodje kroket
Saucijzenbroodjes
Vers afgebakken luxebroodjes
Dranken

Aardappelgratin
Groentemix van broccoli,
courgette, paprika en prei
Schnitzel in reepjes met
gebakken spekjes, ui,
champignons en saus

BUFFET 2
(vanaf 6 personen)

BBQ DE LUXE

€ 16,95 p.p.

l
l

l

l
l
l
l

Keuze uit 3 gemarineerde
vleessoorten: kipfilet, biefstuk,
varkenshaassaté, braadworst,
speklap, filetlapje, drumsticks,
weideburger
Salade (200 gram p.p.)
Groentespies
Stokbrood met kruidenboter
Sauzen
knoflook- cocktail- en bbqsaus

LUXE WARME EN KOUDE BUFFETTEN

€ 13,50 p.p.

l

EXTRA OPTIES
l
l
l
l
l
l
l

Gas bbq incl. gas
Kolen bbq incl kolen

l
l
l

Buffettafel met rok

EXTRA OPTIES

€ 8,50
l

Zie achterop voor extra
materiaal verhuur

€ 17,95 p.p.
Aardappelpartjes
Vleessalade
Tonijnsalade
Rauwkostsalade
Varkenshaassaté met pindasaus
Kip-/ groenteschotel (evt. vegetarisch)
stokbrood met kruidenboter

Aardappelpuree
Stoofvlees uit eigen keuken
Rode kool

l

Ovenaardappelen
meerprijs € 3,50 p.p.
Huisgemaakte soep vooraf met
stokbrood € 4,50 meerprijs p.p.
Vispannetje in een roomsaus
met tomaat en basilicum.
€ 6,50 meerprijs p.p.

l
l

Nasi
Kipsaté in pindasaus
Zuurtjes en kroepoek

l

Indische pittige kip
Boontjes Ajam
Rijst

BUFFET 5
l
l

Pasta Fussili
Tomatensaus met worst,
groentes en kaas

€ 15,50 p.p.
Stamppot boerenkool
Stamppot spruiten
Stamppot zuurkool
Stoofvlees
Gebakken spekjes
Speklappen
Rookworst (evt. vegetarisch)
Huisgemaakte jus
Frisse salade
Augurkenblokjes
Amsterdamse ui

Keuze uit 2 van de 3 stamppotten
Keuze uit 2 van de 4 vleessoorten
Extra vleessoort (meerprijs)

BUFFET 4
l

l

STANDAARD BUFFET

BUFFET 3

€ 30,€ 30,-

Extra sauzen (de meeste)
huisgemaakt € 3,- per bakje
Grote Gamba spies (4) € 3,50
Extra salade (200 gr.) € 5,95
Extra vleessoort vanaf € 2,50
Tonijnsalade (200 gr.) € 6,95

STAMPOTTENBUFFET

DRANKEN OP LOCATIE
l
l
l

Koffie en thee
Frisdranken, bier en wijn.
Pakken jus d'orange, melk,
karnemelk, evt. met bekers

Bijna alles is in overleg mogelijk.

