CATERINGLIJST
ONTVANGST
Koffie/thee
Koffie/thee met cake
Koffie/thee met krentenwegge

21,50
23,50
23,50

ONTBIJT
Ontbijt buffet

214,00

Gekookt ei, div. broodjes, div. kaassoorten, div.
vleeswaren, roomboter, zoetwaren, beschuit, blikfruit,
yoghurt met muesli, melk en karnemelk.

LUNCH
Koffietafel
Roerei of ragout, div. broodjes, div. kaassoorten,
div. vleeswaren, roomboter, zoetwaren, beschuit,
fruit, melk en karnemelk.

214,00

Lunchbuffet

216,00

Picknick

211,50

Twentse lunch (vanaf 10 personen)

217,00

Vergaderarrangement

212,50

Soep van de dag, roerei of warme ham, div broodjes,
div kaassoorten, div vleeswaren, roomboter, zoetwaren,
beschuit, fruit, melk, karnemelk en jus d’orange.
Bruine bol ham, cornbol gezond, croissant met jam,
krentenbol met boter, fruit, pakje jus d’orange,
stuk mars, hard gekookt ei.
Roerei, Div. broden uit één stuk, div. kaassoorten
uit één stuk, div. vleeswaren, div. worstsoorten,
zoetwaren, roggebrood, fruit, melk & karnemelk, roomboter.
Croissant met kaas, witte bol met warme ham,
cornbol gezond, vers fruit.
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WINTERSOEPEN
Erwtensoep (vanaf 10 personen)

214,50

Bonensoep (vanaf 10 personen)

214,50

Goulashsoep (vanaf 10 personen)

214,50

Gevuld met rundvlees. Met stokbrood, baklever
en bakbloedworst, roggebrood met spek.
Gevuld met rundvlees. Met stokbrood, baklever
en bakbloedworst, roggebrood met spek.
Gevuld met rundvlees. Met stokbrood, baklever
en bakbloedworst, roggebrood met spek.
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BUFFETTEN:
Stamppot buffet (vanaf 10 personen)

219,00

OCP de luxe buffet

225,00

Tapas buffet (vanaf 10 personen)

225,00

Pasta buffet 1 (vanaf 15 personen)

217,50

Pasta buffet 2 (vanaf 15 personen)

222,50

Stamppot wortel, stamppot zuurkool en stamppot boerenkool.
Met rookworst, spareribs, hachee, jus met spekjes en speklap.
Warme beenham, saté van de haas, gehaktballetjes in saus,
spareribs, geb. aardappelen, warme groenten, rundvleessalade,
rauwkost, stokbrood en sauzen.
Hete kipstukjes, biefpuntjes, varkenshaasreepjes, lahmacun,
olijven in knoflookolie, geitenkaas, selderij stengels met
saus, turks brood met sauzen.
Stokbrood met kruidenboter, rauwkostsalade, pasticcio
(drie soorten pasta overgoten met champignonroomsaus),
pasta gamberetti (garnalen en mosselen in een dilleroomsaus),
pasta bolognese (gehakt in tomatensaus), pasta siciliana
(verschillende groenten met een tomatenroomsaus), pasta
burinata (champignons, ham, uien, doperwten in roomsaus).
Stokbrood met kruidenboter, rauwkostsalade, antipasto della
casa (verschillende vleeswaren en kazen), insalata caprese
(plakjes tomaat met mozzarellakaas en basilicum), gemarineerde
olijven, rode zalm met dillesaus op stokbrood, pasticcio (drie
soorten pasta overgoten met champignonroomsaus), spaghetti
al ragu bolognese (gehakt in tomatensaus), pasta siciliana
(verschillende groenten met een tomaten-roomsaus).

Kindermenu

Keuze uit: kip krokantjes, gehaktballetjes of hamburger,
aardappelfiguurtjes, appelmoes, mayonaise, blikvruchtjes,
Fristie of Chocomelk.

211,00
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DIVERSEN:

High tea (vanaf 10 personen)
Div. soorten sandwiches, scones, brownies, muffins
en zoetigheid

Snacklijst
Saucijzenbroodje
Appelflap
Worstenbroodje
Frikandelbroodje
Ragoutbroodje
Kroket-broodje
Ham/kaas croissant
Pizza broodje
Broodje ham
Broodje kaas
Luxe broodje
Groentensoep
Tomatensoep
Hapjes buffet (vanaf 10 personen)
Bevat de volgende hapjes:
Stokbroodje zalm, stokbroodje filet american,
stokbroodje brie, ham met asperge, ardenne ham met
meloen, gehaktballetjes, borrelpootjes, koude omelet,
gevulde eieren, kippenlever met spek, krabstick met
spek.
Borrelarrangement
Diverse soorten kaas/worst en nootjes.
Notenarrangement
Diverse soorten noten en knabbels.

212,50

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,75
24,00
24,00
25,00

24,00
22,00

DRANK
ARRANGEMENT:
Arrangement 2 uur
Fris, bier en wijn

215,00

Arrangement 3 uur

220,00

Arrangement 4 uur

227,50

Fris, bier en wijn
Fris, bier en wijn

