Feestje. Partijtje of gewoon een gezellig
samenzijn?
Laat “Het Smaakpunt” het eens voor u
afronden met een feestelijke maaltijd in
de vorm van een van onze smakelijke
buffetten of schotels.
Voor elke gelegenheid en voor ieders
budget vervullen wij graag uw
culinaire wensen, geheel volgens onze
recepten en eigentijdse bereidingen,
met uitsluitend verse en eerste klasse
producten.
Heeft u speciale wensen of suggesties?
Wij zijn graag bereid een en ander aan
te passen tot uw persoonlijke voorkeur.
Bijgaand vind u onze cateringlijst,
waarin wij enkele gevarieerde en
smakelijke combinaties voor u hebben
samengesteld.
Ik wens u veel plezier bij het doorlezen
van deze menu’s en hoop wellicht een
culinaire ontmoeting met u te mogen
hebben!
HÉT SMAAKPUNT
Theo Schippers

Borrelgarnituur
Gemengde hapjes
Diverse hapjes van kaas, vleeswaren en salades op toast
p.st. €1,10

Luxe hapjes
Rijkelijke hapjes met buitenlandse ham, franse kaas,
Verse gerookte visfilets, met fraaie garnering
p.st. €1,75

tapasschotel
diverse mediteraanse hapjes met olijven, pepertjes,
serranoham, chorizo, ansjovis, scampi e.a.
p.p. 3 stuks samen à €3,25

boeren roggesneetjes
diverse soorten roggebrood, royaal belegd met
boerenham, zult, kaas en paté
p.st €1,25

belegde broodjes
halve belegde broodjes met diverse vleeswaren en kaas
gegarneerd
p.st. €1,70

luxe broodjes
royaal belegde halve broodjes met speciale ham, franse kaas,
gerookte visfilets, diverse salades
met een fraaie garnering
p.st €2,10
Onze overheerlijke hapjes kunt u bestellen vanaf 50 stuks per soort!
Broodjes en roggesneetjes vanaf 20 stuks per soort!

Fingerfoods en Amuses
Een luxe assortiment mini gerechtjes, geserveerd in feestelijke
schaaltjes, potjes, kommetjes en glaasjes
Mooi gegarneerd om zo uit de hand te nuttigen,
Enkele suggesties;

Mini carpaccio met truffelcrème en pijnboompitjes
Gerookt kipcocktailtje met salade en baharatsausje
Scampicocktail met couscous en knoflook
Tomaat-mozzarella cocktailtje met balsamico
Mini “koud schoteltje” met eitje
Zalm-rucola wrapje met roomkaas
Pittige kipspiesjes met piri-piri

Assortiment naar keuze €3,25 per stuk

Hapjesbuffet
Boeuf Bourguignon
Kalkoenfilet in bospaddestoelensaus
(warm)
Kaasplateau met
diverse soorten buitenlandse kaas
rundvleessalade
grillplateau met rollade- en rosbiefplakjes
ardennerham met meloen
kipsalade
diverse soorten rauwkostsalade
vers fruit assortiment
visplateau met: gerookte zalmfilet
gerookte paling- en forelfilet
maatjesharing, verse garnalencocktail
cocktailsaus, dillesaus
diverse soorten brood, stokbrood, kruidenboter
€17,95 p.p.

Boerenbuffet 1
Gebraden rosbief
Gegrilde rollade
Boeren gehaktbrood
Kruidensausje
Vleeswarenplateau met:
Achterham, rauwe ham
Diverse soorten gegrild spek
Boeren zult, pastei, preskop
Diverse soorten kaas
Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Komkommersalade
Vers fruit
Gekookte eieren
Maatjes haring
Diverse soorten brood, stokbrood, kruidenboter
€14,95 p.p.

Boerenbuffet 2
Grillplateau met:
Drumsticks, speklapjes
Gehaktballetjes, saucijsjes
Varkensrollade
Boerengehaktbrood
Kruidensaus
Limburgs zuurvlees (warm)
Vleeswarenplateau met:
Diverse soorten ham en paté
Boeren zult, pastei en preskop
Diverse soorten kaas
Rauwkostsalade, komkommersalade
Aardappelsalade
Vers fruit
Diverse soorten brood, stokbrood, kruidenboter
€16,95 p.p.

Standaard koud buffet
Rundvleessalade met:
Gevuld eitje
Gevulde tomaat
Ardennerham met meloen
Ham-aspergerolletje
Paté
Gemarineerde uitjes
Rauwkostsalade
Vers fruit assortiment
Stokbrood, kruidenboter
€10,95 p.p.

Warm-koud buffet 1
Gegrilde varkensfilet in
champignonroomsaus
rundvleessalade met:
gevuld eitje
gevulde tomaat
ham-aspergerolletje
ardennerham met meloen
rauwkostsalade
komkommersalade
vers fruit assortiment
diverse broodjes, stokbrood, kruidenboter
€14,95 p.p.

Warm-koud buffet 2
Gegrilde varkensfilet in champignonroomsaus
Kipfilet in Stroganoffsaus
Rundvleessalade met:
Gevuld eitje, gevulde tomaat
Ham-aspergerolletje
Paté met gemarineerde uitjes
Rauwkostsalade
Komkommersalade
Vers fruit assortiment
Verse gepocheerde zalm
Garnalencocktail
Krabcocktail
Cocktailsaus
Diverse broodjes, stokbrood, kruidenboter
€15,95 p.p.

Warm-koud buffet 3
Gegrilde varkensfilet in champignonroomsaus
Kipfilet in Stroganoffsaus
Rundvleessalade met:
Gevulde eitjes, gevulde tomaatjes,
Ardennerham met meloen, ham-aspergerolletjes
Paté met gemarineerde uitjes
Rauwkostsalade
Komkommersalade
Vers fruit assortiment
Verse gepocheerde zalm
Gerookte paling-, forelfilet
Garnalencocktail, krabcocktail,
Cocktailsaus
Diverse broodjes, stokbrood, kruidenboter
€17,50 p.p.

Warm-koud buffet 4
Gegrilde varkensfilet in champignonroomsaus
Kipfilet in Stroganoffsaus
Boeuf Bourguignon
Rundvleessalade met:
Gevulde eitjes, gevulde tomaatjes
Ham-aspergerolletjes, ardennerham met meloen
Paté met gemarineerde uitjes
Rauwkostsalade
Komkommersalade
Vers fruit assortiment
Verse gepocheerde zalm
Krabcocktail, garnalencocktail
Maatjesharing, gerookte paling- en forelfilet
Cocktailsaus, dillesaus
Kaasplateau met
Diverse soorten buitenlandse kaas
Diverse soorten brood, broodjes, stokbrood, kruidenboter
€18,50 p.p.

Voorgerechten
Zalmcocktail
€4,35 p.p.

Garnalen cocktail
€4,95 p.p.

Kipcocktail
€3,25 p.p.

Rundercarpaccio
€5,75 p.p.

Zalmcarpaccio
€5,95 p.p.

Quiche Lorraine
€4,95 p.p.

Soepen
Tomatensoep
Goulashsoep
Kippensoep
Runderbouillon
Erwtensoep
Bospaddestoelensoep
€3,95 p.p.
Onze voorgerechten en soepen serveren
wij met vers stokbrood en kruidenboter

Warm buffet 1
Beenham in champignonroomsaus of
Kipfilet in Stroganoffsaus of
Goulash of
Limburgs zuurvlees of
Kipragout of
Gehaktballetjes in tomatensaus
maakt u een keuze uit 2 soorten warm vlees!

Gebakken aardappeltjes
witte rijst
Gemengde warme groenten
Rauwkostsalade
Komkommersalade

€10,95 p.p.

Warm buffet 2
Boeuf Bourguignon of
Filetrollade in champignonroomsaus of
Kalkoenfilet in bospaddestoelensaus of
Varkenshaas in peperroomsaus
Maakt u een keuze uit 2 soorten warm vlees!

Aardappelgratin
Witte rijst
Haricotes verts in spek
Parijse worteltjes
Rauwkostsalade
Vers fruit assortiment
€12,95 p.p.

Warm buffet 3
Varkenshaassaté in pindasaus of
Kalfsreepjes in mosterd-basilicumsaus of
Konijnenboutjes in pruimensaus of
Biefstukjes in Stroganoffsaus
Maakt u een keuze uit 2 soorten warm vlees!

Krielaardappeltjes
Aardappelgratin
Witte rijst
Gemengde warme groenten
Rauwkostsalade
Komkommersalade
Vers fruit assortiment

€15,50 p.p.

Italiaans buffet
Carpaccio
Flinterdunne verse ossenhaas op een kruidige marinade

Prosciuto di parma con melone
Lekker oude parmaham met meloen

Arrosto alla napolitana
Varkensbraadstuk uit de oven met tomaat, kaas en witte wijn

Soppa di pesche
Romige ragout met vis en zeevruchten

Lasagne bolognese
Gegratineerde pastaschotel met tomatenragoutsaus, bechamel en kaas

Insalata di pasta tricolore
Gemengde pasta salade

Insalata mista
Gemengde groene sla met croutons, pijnboompitjes en ruccola

Macedonia di frutta
Vers fruit assortiment

Ciabatta e Panini
Diverse broodjes

€16,95 p.p.

Italiaans pastabuffet
Lasagne Bolognese
gegratineerde pastaschotel met tomatenragoutsaus, bechamel en kaas

Tagliatelle verdi al salmone
groene lintmacaroni met zalmroomsaus en cherrytomaatjes

Tortellini alla panna
pastaringetjes gevuld met kaas, in roomsaus met champignons

Insalata mista
gemengde groene sla met croutons, pijnboompitjes en ruccola

Mozzarella alla Caprese
tomatensalade met mozzarella, balsamico en basilicum

€12,95 p.p.

Mexicaans buffet
Burritos e enchiladas
diverse gevulde tortilla’s met vlees, groente en kaas

Arroz mexicana
pikante roergebakken rijst met groente

Budin de Moctezuma
rijkgevulde stoofpot met kip

Pescado a la campeche
koude visschotel van diverse soorten gemarineerde vis

Tacos de picadillo
krokante maïstortilla’s met gehakt, maïs en boontjes

Ensalada mixta
gemengde Mexicaanse salade met bonen, maïs, pepertjes en tomaat

Ensalada con fruttas
verse fruitsalade

Pan de elotte
maïsbroodjes

€15,95 p.p.

Mediteraans buffet
Spaans:

Paella

Pikante rijstschotel met kip, zeevruchten, groente en saffraan

Tapas
Diverse Spaanse hapjes met scampi’s, pittige worstjes, knoflookaardappeltjes
Serranoham en pepertjes

Ensalada atun
Een frisse salade met tonijn, eitjes en olijven

Italiaans:

Lasagne bolognese
Pasta in laagjes uit de oven met tomatengehaktsaus en kaas overbakken

Prosciutto di parma con melone
Origineel belegen parmaham met meloen

Insalata di pasta tricolore
Gemengde pastasalade

Macedonia di frutta
Vers fruit assortiment

Grieks:

Gyros e souvlaki
Typisch Griekse grillgerechten van reepjes en lapjes gemarineerd vlees
Geserveerd met tzatziki, knoflooksaus en pitabroodjes

Ensalada a feta
Gemengde salade met komkommer, tomaat, paprika, uien en fetakaas

€18,25 p.p.

Tapasbuffet
Een keur van mediteraanse “kusjes uit de keuken”!
Om zo uit de hand van te genieten.

Gevulde peppadews
Pittige vleesballetjes
Scampi’s in olijfolie met een vleug knoflook
Zontomaatjes omhuld met chorizo
Spaanse knoflookaardappeltjes
Mozzarella met tomaatjes
Olijven met kaas
Tappenade van olijven, pijnboompitjes en pesto
Gematineerde pinchito’s van de grill
Vishapjes met zalm
Verse fruitspiesjes
Spaanse toastbroodjes
Italiaanse broodstengels
Tortillacrackers
€16,95 p.p

Mondiaal buffet
Lekkere combinaties uit vele hoeken van de wereld;
Chili con Carne
Mexicaanse salade met maïs en tortilla’s
*****
Lasagne met zalm en spinazie
Gemengde salade met pijnboompitjes, rucola en balsamico
*****
Döner Kebab met groente
Couscoussalade
*****
Gamba’s in Spaanse saus
Knoflookbrood
€ 17,95 p.p.

Borrelbuffet
Maak zelf je hapjes en toastjes met je eigen combinaties!

Salade assortiment:
eiersalade, kipsalade
vleessalade, waldorfsalade
grillplateau:
gehaktballetjes,
drumsticks,
spekjes
kaasplateau:
diverse soorten buitenlandse kaas
paté assortiment:
met diverse patés en andere “smeersels”
diverse soorten brood, broodjes, toastjes en stokbrood
kruidenboter
€12,95 p.p.
Uitgebreid met vis:
Gerookte zalm- en paling filet
Garnalencocktail, tonijnsalade
€3,95 p.p.

Winterkost buffet
Stampot zuurkool, hutspot, boerenkoolstamppot
Rookworst
Saucijsjes in bruine jus
Gegrilde ribjes
Gebraden spekjes
Runderhachee
Appelcompôte
Tutti frutti
Stoofpeertjes
Witlofsalade
Rode bietensalade
Roggebrood, boter en mosterd
€14,95 p.p.

Dessertbuffet 1
Chocolade mousse
Vruchten bavarois
Slagroom
Vanillesaus
Vruchtensaus
€4,95 p.p.

Dessertbuffet 2
Tiramisu
Chocolademousse
Karamelsaus
Slagroom
€5,25 p.p.

Dessert buffet 3
Zoete groetjes uit de keuken geserveerd in kleine glaasjes;
Panna cotta met bosvruchtjes
Mini tiramisu
Chocomousse met witte chocoladebloesem
Fruitcocktail met vanillecrème
€ 7,95 p.p.

Leveringsvoorwaarden
Alle buffetten kunt u bij ons bestellen vanaf 15 personen
(tenzij wij, door het combineren van werkzaamheden,
anders met u overeen zijn gekomen)
Kosten voor het bezorgen en ophalen: 6,50 euro
Omgeving Sittard-Geleen
Borden en bestek kunt u gratis van ons gebruiken!
Wel hebben wij het dan graag schoon terug!
Wilt of kunt u niet afwassen, dan vragen wij 1,00 euro per persoon
schoonmaakkosten.
Bij verlies, breuk of beschadiging van onze materialen berekenen wij
een bijdrage in de kosten.

prijswijzigingen voorbehouden.

