Catering:
Organiseert u een feest, bbq of een andere feestelijke bijeenkomst? Wij verzorgen
graag voor u de catering. Ook zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld een tent,
heather, bbq, koelkasten, koelbuffet, verschillende soorten biertaps, servies en
glaswerk te huren.
BBQ arrangement De Tram € 14,95 p.p.
Vanaf 10 personen:
Hamburger
Stokjes varkenshaas saté
Speklap
Braadworst
Kipsaté

Griekse salade
Kartoffel salade
Fruit salade
Stokbrood bruin/wit
Diverse sauzen
Kruidenboter

Inclusief bbq en gasverbruik, servies en bezorgkosten*.
BBQ arrangement De Tram luxe € 16,95 p.p.
Vanaf 10 personen:
Griekse salade
Hamburger
Kartoffel salade
Stokjes varkenshaas saté
Pasta salade
Speklap
Fruit salade
Braadworst
Stokbrood bruin/ wit
Shaslick
Diverse sauzen
Kipdrumstick
Kruidenboter
Inclusief bbq en gasverbruik, servies en bezorgkosten*.
BBQ arrangement De Tram extra luxe € 18,95 p.p.
Vanaf 10 personen:
Hamburgers
Stokjes varkenshaas saté
Biefstuk
Shaslick
Filetlapje
Zalmspies
Garnalenspies

Griekse salade
Kartoffel salade
Pasta salade
Fruitsalade
Stokbrood bruin/ wit
Diverse sauzen
Kruidenboter

Inclusief bbq en gasverbruik, servies en bezorgkosten*.
* Bezorgen en ophalen in Amerongen zijn inclusief, daarbuiten wordt er een kleine
vergoeding in rekening gebracht. Al onze arrangementen zijn uiteraard op verzoek uit
te breiden en ook maatwerk is mogelijk neem hiervoor gerust contact met ons op.

Buffetten warm/koud/stamppot*
Minimaal 10 personen. Vers en zelfgemaakte salades, fruitsalades, tapas en
stamppotten. Volgens oud geheim familierecept heerlijke gemarineerde
varkenshaassaté en gehaktbal. Minimaal 1 week van tevoren bestellen. Inclusief
servies, en bezorgkosten*.
Tappasbuffet € 24.95 p.p.
Peperdew’s, olijven, meloen met serranoham, dadels met chorizo en spek,
aardappelsalade met groenten, aardappelsalade met tonijn, Spaanse kruidenboter,
tomatentapanade, crostini’s, kip op Spaanse wijze, gevulde champignons,
gehaktballetjes in tomatensaus, hartige taart, knoflookgarnalen en paella.
Warm en koudbuffet De Tram € 17,50 p.p
Huzarensalade gegarneerd met o.a. rosbief, coburger, kiprollade en achterham.
Zalmsalade gegarneerd met o.a. zalm, haring, garnalen en mosselen.
Varkenshaassaté met satésaus, gehaktballetjes .
Kruidenboter, stokbrood bruin /wit en cocktailsaus.
Warm en koudbuffet De Tram luxe € 22,50 p.p
Huzarensalade gegarneerd met o.a. rosbief, coburger, kiprollade en achterham.
Zalmsalade gegarneerd met o.a. paling, gerookte zalm, haring, garnalen en
mosselen. Waldorfsalade bestaande uit selderie, kip en versfruit. Varkenshaassaté
met satésaus, warme beenham. Kruidenboter, stokbrood bruin / wit en cocktailsaus.
Stampot arrangement De Tram € 13,95 p.p.
Boerenkoolstamppot met spek en rookworst
Zuurkoolstamppot met zuurkoolspek, bal gehakt of speklap
Garnituren: Jus, mosterd, piccalilly en zuren.
Stampot arrangement De Tram luxe € 15,95 p.p.
Boerenkoolstamppot met spek en rookworst
Hutspotstamppot met klapstuk en rookworst
Zuurkoolstamppot met zuurkoolspek en bal gehakt of speklap
Garnituren: Jus, mosterd, piccalilly en zuren.
De volgende stamppotten zijn mogelijk:
- Boerenkoolstamppot
- Zuurkoolstamppot
- Hutspotstamppot
- Rucola stamppot
- Rodekoolschotel
- Andijviestamppot
* Uiteraard is dit slechts een suggestie, graag denken wij met u mee om een speciaal
op maat gemaakt buffet samen te stellen, helemaal gebaseerd op uw wensen.

Bijgerechten extra bij te bestellen:
Extra luxe vissoorten (paling en gerookte zalm)
Nasi of bami
Vers fruitsalade
Shaslick per stokje
Visspies zalm
Visspies garnaal
Kruidenboter
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Mosterdsaus
Stokbrood keuze uit wit of bruin
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2,50 p.p.
2.00 p.p.
2,50 p.p.
2.00 p.p.
2,50 p.p.
2,50 p.p.
4,50 p. bakje
4,50 p. bakje
4,50 p. bakje
3,50 p. bakje
3,00 p. stuk

Verhuurartikelen en serviezen
BBQ op gas excl. gas
BBQ op gas incl. gas
Buffettaffel
Statafel
Statafel met rok
Tent 6x3 meter incl. plaatsen
Tent 8x4 meter incl. plaatsen
Koel buffet meubel
Koelkast
Heineken thuistap
Tafel biertap incl. koolzuur
Staande biertap incl. koolzuur
Heather incl. gasfles
Servies
Bestek
Wegwerp bestek en bord p.p.
Wegwerp bestek en bord luxe p.p.
Huur glaswerk ( per stuk)

vanaf
vanaf
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20,00
35,00
5,00
7,50
10,00
40,00
50,00
25,00
25,00
10,00
15,00
25,00
40,00
0,15
0,10
0,50
1,00
0,20

