CATERING OP LOCATIE
DRANKEN

Kopje koffie of thee .........................................................................
Diverse frisdrank ..............................................................................
Sappen ............................................................................................
Grolsch pilsener ...............................................................................
Grolsch 0.0 alcohol ..........................................................................
Huiswijn ...........................................................................................
Port sherry vermouth .......................................................................

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,25
€ 2,25

Drankjes op nacalculatie.
Incl. glaswerk en toebehoren excl. personele begeleiding.

VOOR BIJ DE KOFFIE

Koekje ..............................................................................................
Stroopwafel .....................................................................................
Plakje cake .......................................................................................
Petit four ..........................................................................................
Bonbon ............................................................................................
Tuintje rondo ...................................................................................

LUXE BROODJES

Minimaal 50 stuks. ..................................................... Prijs per stuk:
Belegd met o.a. carpaccio, eiersalade en bacon,
Filet Americain, gerookte zalm, gezond. enz.

gratis
€ 0,80
€ 1,00
€ 2,00
€ 0,65
€ 2,00

Minimaal 50 stuks. ..................................................... Prijs per stuk:
Belegd met diverse vleeswaren en kaas

SANDWICHES

Minimaal 50 stuks. ..................................................... Prijs per stuk:
Belegd met Filet Americain, gerookte zalm,
boerenham en kaas, pesto en gegrilde kipfilet.

€ 2,50

€ 2,00

€ 2,50

Minimaal 50 stuks. ...................................................... Prijs per stuk
Belegd met diverse vleeswaren en luxe toppings

DIVERSE SOEPEN

Groenten-, tomaten- en kippensoep. .........................Prijs per kop:

Vanaf 15 personen. Incl. stokbrood

WARM EN KOUD BUFFET

Minimaal 15 personen. Incl. stokbroodkruidenboter.
Vissalade is tegen meerprijs van € 2,50 mogelijk.

Volledige maaltijd .................................................Prijs per persoon € 22,50
Koud buffet en 2 warme gerechten bv. Saté, balletjes gehakt in Mexicaanse
saus, kipkluifjes, varkenshaas in champignonsaus, rollade met pepersaus,
ouderwets draadjesvlees.
Vanaf 15 personen. Geserveerd met aardappelgratin of frietjes.
Vers gebakken stokbrood met kruidenboter ....... Prijs per stuk

€ 2,50

STAMPOTTENBUFFET

Volledige maaltijd................................................. Prijs per persoon € 15,00
Boerenkool, hutspot en zuurkool. Geserveerd met rookworst, balletjes
gehakt, draadjesvlees, jus, appelcompote en stoofpeertjes
Minimaal 15 personen.

€ 2,50

BARBECUE ARRANGEMENT

MOOIE IJSTAART

€ 7,50

Volledige maaltijd................................................. Prijs per persoon € 15,00
Diverse salades, sausjes, stokbrood, kruidenboter
Worstje, hamburger, saté, procureurlapje en kipspies.

Koud bittergarnituur........................................................ Per stuk
Gevarieerde schaal met partybroodjes belegd
met zalm, paling, Filet Americain, gevulde eieren, etc.

€ 1,10

Minimaal 15 personen. Inclusief barbecue en kolen.
Barbecuekok op locatie. Min. 2 uur............................. Prijs per uur € 37,50

Warm bittergarnituur....................................................... Per stuk
Gevarieerde schaal met kleine bamihapjes,
kipnuggets, balletjes gehakt, bitterballen etc.

€ 0,50

PERSONELE BEGELEIDING

Warme gerechten ..................................................... Per persoon
Satétjes, balletjes gehakt, kipkluifjes, mini sparerib

€ 6,00

Wij bereken op basis van het aantal gasten.
Standaard zetten wij twee gastvrouw/heerheer in.
Alle uren worden berekend op basis van nacalculatie.
Alle prijzen incl. btw

Zoute koekjes en nootjes. ........................................Per schaaltje

€ 5,75

HAPJES

MAALTIJDSALADES
€ 1,95

SALADEBUFFET

Volledige maaltijd................................................. Prijs per persoon € 15,00
Drie opgemaakte salades Huzarensalade, aardappelsalade,
vegetarische salade en kipselderij salade. Rijkelijk gegarneerd met
vleeswaren en rauwkost.
Twee warme gerechten Keuze uit : saté, balletjesgehakt, kipkluif,
mini spareribs

Incl. sausjes

Opgemaakt met diverse rauwkosten

MINI BROODJES

Volledige maaltijd. ................................................Prijs per persoon € 16,50
Diverse salades en koude gerechten zoals huzaren- en vissalade, paling,
gerookte zalm, diverse vleeswaren, gevulde eieren, vers fruit, meloen met
rauwe ham etc.

Met eventueel eigen foto of logo ........................Prijs per persoon

Opgemaakt met diverse rauwkosten.

BELEGDE BROODJES

KOUD BUFFET

Huzaren salade .......................................................... Per persoon
Vissalade .................................................................... Per persoon
Aardappelsalade ...................................................... Per persoon
Kipselderij salade ..................................................... Per persoon

€ 6,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00

Gastvrouw/heer)................................................................... Per uur € 35,00

HUURMATERIAAL

Statafels zwart of wit afgerokt. ........................................... Per stuk € 7,50
Tafelkleden wit ecru. ........................................................... Per stuk € 6,50
Stoelen. .............................................................................. Per stuk € 3,50
Tafels ø 150 cm. .................................................................. Per stuk € 10,00

TOCH IETS ANDERS VOOR UW FEEST?
VRAAG HET GERUST!

Vanaf 4 personen. Rijkelijk opgemaakt, gepresenteerd in cateringdoos

WARME MAALTIJD

Au bain marie verwarmd. Zie onze menukaart

E-mail: info@eeterijhetkeldertje.nl
Keuken geopend: dinsdag t/m zaterdag van
10.30 t/m 21.00 uur. Zondag van 15.00 t/m 21.00 uur.

Burg.Colĳnstraat 1, 2771 GC Boskoop
Telefoon: 0172-212467
www.eeterĳhetkeldertje.nl

Heeft u een allergie? Meld het ons.
Do you have allergies? Please let us know.

Heb je een ‘gastric bypass’ operatie ondergaan?
Op vertoon van jouw medische verklaring is een
speciale menukaart beschikbaar.

ARRANGEMENTEN
BIJ HET KELDERTJE
BRUNCH

FEEST ARRANGEMENT

Iets te vieren? Lekker brunchen op zondag.
Vanaf 20 personen in ons restaurant of de salon.
Een heerlijk buffet met allerlei broodjes, vers uit de oven.
Diverse soorten beleg. Lekkere kaas, vleeswaren en salades vindt u op tafel.
Ook bij de brunch serveren we vooraf een heerlijke bospaddestoelen bouillon en aan het einde een ijstaart.

Koffie met gesorteerd gebak
Drank arrangement Binnenlands gedistilleerd

Minimaal 20 personen .........................................Prijs per persoon: € 24,50

Brunchbuffet met o.a
• Diverse soorten brood
• Pistolets
• Vleeswaren en kaas
• Zoetbeleg
• Vissalade en huzarensalade.
• Twee warme vleesgerechten (spareribs en kipkluifjes)
• Een warm aardappelgerecht (aardappelkroketten of frites)
• Mooie ijstaart met eventueel uw eigen foto of logo
• Onbeperkt melk, karnemelk, jus d’orange, thee en koffie.

Iets te vieren? Lekker brunchen op zondag.
Vanaf 20 personen in ons restaurant of de salon.
Een heerlijk buffet met allerlei broodjes, vers uit de oven.
Diverse soorten beleg. L

Diverse luxe zoetigheden zoals:
• Petit glacé
• Bonbons
• Eigengemaakte boeren cake met rozijntjes en appel
• Scones geserveerd met opgeslagen room en aardbeienjam
• Slagroom soesjes met chocoladesaus
Diverse luxe bladerdeeghapjes zoals:
• Saucijzenhapje
• Kipkerriehapje
• Ragouthapje.
• Dit alles geserveerd met ruime keuze thee en koffie

E-mail: info@eeterijhetkeldertje.nl
Keuken geopend: dinsdag t/m zaterdag van
10.30 t/m 21.00 uur. Zondag van 15.00 t/m 21.00 uur.

Gepresenteerd in buffet vorm..............................Prijs per persoon:
Een stokje saté een balletje gehakt en bolletje huzarensalade met
stokbrood (leuk als afsluiting)

LEKKER HAPJE 2

Uitgedeeld aan uw gasten ..................................Prijs per persoon:
Een Puntzak friet met mayo!

€ 7,50

€ 3,50

KOUD BUFFET

Minimaal 15 personen .........................................Prijs per persoon: € 22,50
Diverse salades en koude gerechten zoals huzarensalade en vissalade,
paling, gerookte zalm, diverse vleeswaren, gevulde eieren, vers fruit, etc.
Incl. stokbrood en kruidenboter.

WARM & KOUD BUFFET

Minimaal 15 personen .........................................Prijs per persoon: € 27,50
Koud buffet én warme gerechten: 2 vleesgerechten 1 visgerecht,
geserveerd met frietjes en aardappelgarnituur.
Inclusief dessert/ijstaart.

Burg.Colĳnstraat 1, 2771 GC Boskoop
Telefoon: 0172-212467
www.eeterĳhetkeldertje.nl

SALADES

Minimaal 15 personen
Huzarensalade ......................................................Prijs per persoon € 8,00
Vissalade ...............................................................Prijs per persoon € 10,00
Kipselderij salade..................................................Prijs per persoon € 8,00
Aardappelsalade (vegetarisch) .............................Prijs per persoon € 8,00
Incl. stokbrood en kruidenboter.
Saté kip of varkenshaas met stokbrood................Prijs per persoon

HAPJES

€ 8,50

Koud bittergarnituur........................................................ Per stuk
Gevarieerde schaal met partybroodjes belegd
met zalm, paling, Filet Americain, gevulde eieren, etc.

€ 1,10

Warm bittergarnituur....................................................... Per stuk
Gevarieerde schaal met kleine bamihapjes,
kipnuggets, balletjes gehakt, bitterballen etc.

€ 0,50

Incl. sausjes

LEKKER HAPJE 1

Minimaal 20 personen .........................................Prijs per persoon: € 17,50
Diverse luxe sandwiches met:
Ham, mozzarella, zon gedroogde tomaatjes en pesto zalm en frisse
kruidenkaas, rode ui en kappertjes salami en Old Amsterdam kaas en
mosterdsaus.

Twee rondes koud bittergarnituur
Gevarieerde schaal met partybrood belegd met zalm, paling, Filet Americain
gevulde eieren, etc.
Twee rondes warm bittergarnituur
(gevarieerde schaal met assortiment van kleine hapjes w.o. bamihapjes,
kipnuggets, balletjes gehakt, bitterbal/en etc. Incl. sausjes

Overige drankjes op nacalculatie.

HIGH TEA

Minimaal 40 personen .........................................Prijs per persoon: € 25,00
Minimaal 25-40 personen ....................................Prijs per persoon: € 35,00
Minimaal 15-25 personen ....................................Prijs per persoon: € 45,00

Warme gerechten ..................................................... Per persoon
Satétjes, balletjes gehakt, kipkluifjes, mini sparerib

€ 6,00

Zoute koekjes en nootjes. ........................................Per schaaltje

€ 5,75

KELDERTJE MENU SUGGESTIE

Minimaal 15 personen..........................................Prijs per persoon: € 22,50
Voorgerecht
Soep van de dag OF
Rauwe ham met meloen OF
Gerookte zalm met aardappelsalade
Hoofdgerecht
Zalmfilet met ravigotesaus OF
Kogelbiefstuk met kruidenboter OF
Vakenshaas saté met garnituur
Verrassingsdessert
Gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, frietjes
en rauwkost)

Heeft u een allergie? Meld het ons.
Do you have allergies? Please let us know.

Heb je een ‘gastric bypass’ operatie ondergaan?
Op vertoon van jouw medische verklaring is een
speciale menukaart beschikbaar.

