Cateringmap

Grand Café Aquarant staat garant voor de complete
verzorging van uw:
• Ontbijt en lunch buffetten
• Koude en warme buffetten
• Barbecues (zowel binnen als buiten)
• Evenementen
• Recepties
• Feesten
• Presentaties
• Workshops
• Bedrijfsfeesten
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Geachte heer/mevrouw,
Voor u ligt de catering map van Grand Café Aquarant.
Deze map is samengesteld om u een indruk te geven van onze mogelijkheden met betrekking tot eten
en drinken.
Omdat eten in veel gevallen een afsluiting of onderdeel van een evenement is, kunnen wij de gehele
organisatie van uw evenement uit handen nemen.
Omdat elk evenement uniek is en een persoonlijke aanpak verdient, maken wij graag een afspraak
met u om het evenement persoonlijk te bespreken onder het genot van een drankje.
Hieronder een aantal mogelijke activiteiten als onderdeel van een evenement :
•
•
•
•
•
•

Jeux de Boules
Karten
Klimmen
Bowlen
Workshop Djembee
Glow Golf
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Plak cake

Prijs per persoon

€ 0.75

Kleine zoete hapjes op etagere

Prijs per persoon

€ 2.50

Theegebak/Petitfour

Prijs per persoon

€ 2.00

Theegebak/Petitfour met foto of logo

Prijs per persoon

€ 2.75

Vlaaipunt

Prijs per persoon

€ 2.50

Appelgebak

Prijs per persoon

€ 2.50

Luxe gesorteerd gebak

Prijs per persoon

€ 3.00
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Bittergarnituur op schaal

Assortiment samengesteld uit:
• Bitterbal
• Nasi
• Bami
• Kaas
• Loempia
• Ham-kaas
• Frikadel
• Mexicano
Een van onze medewerkers loopt 3 keer rond met de warme hapjes.
Prijs per persoon

€ 3.50

Prikkers op schaal

Geserveerd op een grote ronde schaal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemengde bittergarnituur
Blokjes kaas
Gebakken gamba’s
Warme gehaktballetjes
Peppersweet
Italiaanse worst
Hollandse worst
Fruit
In pesto gemarineerde mozzarella bolletjes
Mini tomaatjes

Een van onze medewerkers loopt 3 keer rond met de feestelijke hapjes zodat de gast een lekkere
prikker kan samenstellen.
Prijs per persoon

€ 4.50
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Luxe Hapjes op schaal

Vanaf 20 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevuld ei
Komkommer gevuld met bieslookroomkaas
Amuse van roombrie, honing en walnoot
Amuse lepel met krabmousse en komkommer
Amuse glaasje met carpaccio, pijnboompitjes en oude kaas
Gehaktballetje met room en veenbessenjam op een peperkoekblokje
Amuse glaasje met een in knoflook gebakken gamba
Amuse lepel met haring
Glaasje met kip Hawaï salade

Een van onze medewerkers loopt 3 keer rond met de opgemaakte schaal, zodat alle gasten van een
lekker hapje kunnen genieten.
Prijs per persoon

€ 5.50

Puntzakje friet

Friet in een originele puntzak met of zonder mayonaise.
Een van onze medewerkers loopt rond, zodat alle gasten een puntzakje in de hand kunnen nemen.
Prijs per persoon

€ 2.50

Nootjes en zoutjes op tafel

Een variëteit aan nootjes en zoutjes op de tafels
Prijs per persoon

€ 1.00
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Familie ontbijt/lunch-buffet

Vanaf 10 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse broodsoorten
Diverse harde en zachte broodjes
Croissants
Zoete broodjes
Pancakes
Diverse vleeswaren en kaas
Gekookt ei
Assortiment zoetbeleg
Onbeperkt melk en jus d’orange
Kopje koffie/thee/cappuccino

Prijs per persoon

€

11.00

€

7.50

Lunchbuffet basic

Vanaf 30 personen
Voor iedere gast:
• 1 wit pistolet
• Bruin en wit brood
• 1 gekookt ei
• Gesneden ham
• Gesneden kaas
• Aardbeien en abrikozen jam
• Onbeperkt melk en jus d’orange
Prijs per persoon
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Lunchbuffet Twaalf uurtje

Vanaf 10 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse groentesoep met balletjes
Diverse broodsoorten
Diverse harde en zachte broodjes
Krentenbollen
Diverse vleeswaren en kaas
Schaal met tomaat, komkommer en ei
Mozzarella met pesto
Brie met honing
Tonijnsalade
Assortiment zoetbeleg
Kroket
Onbeperkt melk en jus d’orange
Kopje koffie/thee/cappuccino

Prijs per persoon

€ 12.50

Lunchbuffet Royaal

Vanaf 15 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse tomatensoep (vegetarisch) en Lente-ui soep met gerookte zalm
Diverse luxe broodsoorten
Diverse vleeswaren op schaal
Diverse kazen op schaal
Tonijnsalade & krabsalade
Assortiment zoetbeleg
Kroketten
Omelet
Carpaccio met truffelmayonaise en parmezaanse kaas
Opgemaakte rundvleessalade
Groene salade met warme kip en ananas
Vers fruit
Onbeperkt melk en jus d’orange
Kopje koffie/thee/cappuccino

Prijs per persoon

€ 15.00
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Belegde Broodjes

Zachte broodjes(wit) belegd met:
•
•
•
•
•

Kaas
Ham
Fricandeau
Gehakt
Gegrilde kipfilet

Prijs per stuk

€ 2.50

Luxe Broodjes Buffet

Luxe belegde pistolet (wit en meergranen) belegd met:

.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomaten tapenade, oude kaas, tomaat en kappertjes
Mozzarella, pesto en pijnboompitten
Brie met honing en komkommer
Kipfilet met asperges en ei
Gezond
Rauwe ham met fetablokjes en olijven
Krabsalade met komkommer
Tonijnsalade, tomaat en ei
Smeerkaas, achterham, spek en ei

Prijs per stuk

€ 3.00

Soepen

• Tomatensoep
• Groentesoep met ballen
• Lente-ui soep met beenham
Prijs per persoon

€ 2.75
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Koud/warm Classic

Vanaf 25 personen
Gerookte zalm
Gerookte forel
Krab
Makreel
Noorse garnalen
Carpaccio met truffel
Huisgebraden rosbief
Fricandeau
Huisgebraden gehaktbrood
Gevulde eieren
Ham met asperges
Frisse groene salade met tomaat, komkommer en ei met een honingmosterd dressing
Brabantse rundvleessalade
Romige cocktailsaus
Kaasplank met diverse soorten kazen
Stokbrood & kruidenboter
Gemarineerde olijven
Tomaten tapenade
Keuze uit 3 warme gerechten:
•
•
•
•
•

Kipsaté met satésaus
Warme gesneden beenham met saus
Kipfilet gebakken met knoflook en ui in een champignonroomsaus
Gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus of peperroomsaus
Pulled pork met een zachte bbq-saus

•
•

Gamba’s in licht pikante roomsaus
Tongrolletjes gevuld met zalm gebakken in kruidenboter

•
•

Vegetarische groentemix in een licht pikante tomatensaus
Vegetarische pasta met pomodori tomaatjes met een pesto-roomsaus en pijnboompitten

Bij de warme gerechten serveren wij rijst en friet
Prijs per persoon

€ 18.50
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Koud/warm Buffet Tapas

Vanaf 25 personen

Gemarineerde olijven
Mini wrap met tonijn
Mini wrap met kip
Peppersweet (rode peppers gevuld met roomkaas)
Carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Scampi’s in knoflook gebakken
Spaanse gehaktballetjes
Worstjes gebakken met kruiden
Tortilla (Spaanse aardappelomelet)
Gemarineerde mozzarella/tomaat prikker
Gemarineerde champignons
Kaasplank met div. buitenlandse kazen
Italiaanse tonijnsalade
Huzarensalade met gevulde eieren en ham/asperges rolletjes
Stokbrood en Turks brood met kruidenboter
Tomaten tapenade
Hummus
Keuze uit 3 warme gerechten:
•
•
•
•
•

Kipsaté met satésaus
Warme gesneden beenham met saus
Kipfilet gebakken met knoflook en ui in een champignonroomsaus
Gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus of peperroomsaus
Pulled pork met een zachte bbq-saus

•
•

Gamba’s in licht pikante roomsaus
Tongrolletjes gevuld met zalm gebakken in kruidenboter

•
•

Vegetarische groentemix in een licht pikante tomatensaus
Vegetarische pasta met pomodori tomaatjes met een pesto-roomsaus en pijnboompitten

Bij de warme gerechten serveren wij rijst en friet
Prijs per persoon

€ 19.50
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Koud/warm de Luxe

Vanaf 30 personen
Langzaam gegaarde grote hele zalm uit de oven
Visschaal met: Gerookte forel
Krab
Makreel filet
Garnalen
Haring met uitjes
Vleesschaal met: Carpaccio met truffel
Dun gesneden kalfsvlees
Fricandeau
Huisgebraden rosbief
Ham met asperges
Witte koolsalade met mandarijn, ananas en rozijnen met een franse dressing
Groene salade met warme kip en ananas
Brabantse rundvleessalade
Zalmsalade met rivierkreefjes en advocado
Royale kaasplank
Stokbrood & kruidenboter
Gemarineerde olijven
Tomaten tapenade
Keuze uit 4 warme gerechten:
•
•
•
•
•
•

Kipsaté met satésaus
Warme gesneden beenham met saus
Kipfilet gebakken met knoflook en ui in een champignonroomsaus
Gehaktballetjes in romige kersen/kaneel saus of kruidige tomatensaus
Pulled pork met een zachte bbq-saus
Varkenshaas puntjes in peperroomsaus

•
•

Gamba’s in licht pikante roomsaus
Tongrolletjes gevuld met zalm gebakken in kruidenboter

•
•
•

Wraps gevuld met kip uit de oven
Heerlijke italiaanse lasagna
Wilde spinazie lasagne met geitenkaas

Bij de warme gerechten serveren wij rijst en friet
Prijs per persoon

€ 21.50
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Belgisch buffet
Vanaf 10 personen
Een buffet tafel gevuld met:
Diverse soorten snacks:
• Frikadel
• Kroket
• Bamischijf
• Kaassoufflé
• Mexicano
Onbeperkt verse friet
Diverse soorten sauzen
Appelmoes
Een gezonde frisse salade met komkommer, tomaten en ui.
Prijs per persoon

€ 7.50
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Vier landen Buffet

Vanaf 30 personen
Spaans
Spaanse salade
Div. Spaanse vleeswaren
Spaanse gehaktballetjes
Gemarineerde olijven
Boquerones ansjovis
Pommodorie tappenade
Stokbrood & knoflookdip
• Warm gebakken gamba’s in een roomsaus
Frans
Brie
Ananasroomkaas
Port salut
Dana blue
Provençaalse paté
Minibroodjes & stokbrood met kruidenboter
• Warme Bourgondische beenham met saus
Hollands
Amuse glaasje met garnalencocktail
Amuse lepel met haring
Gerookte forel
Gerookte zalm
• Warme gehaktballetjes in satésaus
Italiaans
Carpaccio met pijnboompitten, truffelmayonaise en parmazaanse kaas
Tomaten met mozzarella en pesto
Fricandeau met tonijnmouse
Ciabatta brood & tomaten tapenade
• Huisgemaakte Italiaanse lasagne
Prijs per persoon

€ 20.00
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Italiaans Buffet

Vanaf 20 personen

Voorgerecht
Italiaanse tomatensoep met een vleugje room
Stokbrood met kruidenboter en tappenade
Koud
Carpaccio met pestodressing, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Dun gesneden kalfsvlees met een tonijnmayonaise
Koude pastasalade met gerookte zalm
Frisse groene salade met warme kip en ananas
Aardappel salade met bieslook
Warm
Spaghetti met de bekende bolognaise saus
Pasta penne met een romige tonijn saus met witte wijn
Pasta spirelli met een champignons, ham, knoflookroomsaus
Echte Italiaanse lasagne met o.a. gehakt
Nagerecht
Vanille ijs met: Chocolade saus
Caramel saus
Aardbeien saus
Slagroom
Prijs per persoon

€ 18.50
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Dessert

Prijs per persoon

Ola ijs
Uw gasten mogen uit een mand een handijsje kiezen

vanaf

€ 1,00

Vers fruitsalade

€ 2.50

Diverse soorten roomijs
Met chocoladesaus, aardbeiensaus en slagroom

€ 3.50

Huisgemaakte tiramisu (Italiaans dessert)

€ 3.50

Dessert buffet

Combinatie van :
Vers fruitsalade
Diverse soorten bavarois
Diverse soorten room ijs
Tiramisu
Prijs per persoon

€ 5.50
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Barbecue Classic

Vanaf 20 personen
BBQ worst
Hollandse spies
Spek lap
Hamburger
Gemarineerd Varkenslapje
Gemarineerde kipspies
Huzarensalade met gevulde eieren
Friet
Frisse groene salade
Vers fruitsalade
Stokbrood & kruidenboter
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Warme satésaus
Prijs per persoon

€ 14.50

Barbecue Royaal

Vanaf 20 personen
Saté van varkenshaas
Gemarineerde procureurlapje
Hamburger
Shashlick spies
Gemarineerd varkenslapje
Gemarineerde kipspies
Gamba spies
Huzarensalade met gevuld eitje
Frisse groene salade
Friet
Vers fruitsalade
Stokbrood & kruidenboter
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Chilissaus
Warme satésaus
Prijs per persoon

€ 17.50
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Barbecue Luxe

Vanaf 20 personen
Vlees
Saté van varkenshaas
Shaslick
Pulled pork
Gemarineerd varkenslapje
Bief spies
Tex-mex gehakt spies (rund)
Gemarineerde kipspies
Vis
Panga filet
Gamba spies
Zalm spiesje
Fruit
Warme ananas met rum, kaneel en bruine suiker.
Huzarensalade
Frisse groene salade
Friet
Vers fruitsalade
Stokbrood & kruidenboter
Cocktailsaus
Knoflooksaus
BBQ-saus
Warme satésaus
Prijs per persoon

€ 18.50

Opties:
• Wij barbecueën voor uw gezelschap
• Aanpassingen in verband met allergieën zijn bespreekbaar
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€ 35.00 (eenmalig)

Drankmogelijkheden:
• Op een turflijst het drankgebruik bijhouden en deze op nacalculatie afrekenen
• Afkoop drank is mogelijk
Vermelde prijzen zijn geldig met ingang van 1 januari 2019.
Met deze uitgave zijn alle voorgaande uitgaven komen te vervallen.
Wij hopen u met deze informatie een indruk te hebben gegeven van onze mogelijkheden.
Mocht u na het lezen van deze documentatie nog vragen hebben, dan zijn wij gaarne bereid deze, in
een mondeling gesprek, te beantwoorden.
Contactgegevens:
Grand Café Aquarant is gelegen bij het Ir. Ottenbad op het Sportcomplex Eindhoven-Noord.
Vijfkamplaan 12
5624 EB Eindhoven
T. 040-242 31 41
E. info@aquarant.com
W. www.aquarant.nl
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