IN’N OUT

CATERING

Bestellijst
Warme en koude buffetten
BBQ Stamppotten Dessert

T: 06-30820839
www.innoutcatering.nl

Cateringen:
Binnen Putten minimaal 30 personen.
Buiten Putten minimaal 70 personen.
Broodsoorten (vanaf 20 personen)
…..x Stokbrood met kruidenboter à € 1,00 p.p.
…..x Turksbrood met kruidenboter à € 1,50 p.p.
…..x Boerenbrood met kruidenboter à 2,00 p.p.
Voorgerechten (vanaf 25 personen)
…..x Gemarineerde garnaaltjes à € 2,50 p.p.
…..x Gemarineerde mosseltjes à € 2,50 p.p.
…..x Hotwings à € 2,50 p.p.
…..x Gevulde champignons à € 3,75 p.p.
…..x Luxe vleeswaren à € 3,75 p.p.
…..x Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas à € 4,25 p.p.
…..x Gemengde luxe vissoorten à € 6,50 p.p.
Soepen (vanaf 30 personen)
…..x Tomatensoep à € 3,00 p.p.
…..x Groentesoep à € 3,00 p.p.
…..x ………………………soep à € 3,50 p.p.
Salades (vanaf 20 personen 100 gram p.p.)
…..x Rauwkostsalade à € 1,00 p.p.
…..x Komkommersalade à € 1,00 p.p.
…..x Tomatensalade à € 1,00 p.p.
……x Coleslaw à € 1,00 p.p.
…..x Aardappelsalade à € 1,50 p.p.
…..x Pastasalade à € 1,50 p.p.
…..x Groentesalade à € 2,00 p.p.
…..x Kipkerriesalade à € 2,25 p.p.
…..x Vleessalade à € 2,25 p.p.
…..x Zeeuwsspeksalade à € 2,25 p.p.
…..x Zalmsalade à € 2,75 p.p.

Bijgerechten (vanaf 20 personen 100 gram p.p.)
…..x Aardappelpuree à € 1,00 p.p.
…..x Witte rijst à € 1,00 p.p.
…..x Nasi à € 1,50 p.p.
…..x Bami à € 1,50 p.p.
…..x Roomaardappeltjes à € 1,75 p.p.
Groente (vanaf 25 personen 100 gram p.p.)
…..x Rode kool met appeltjes à € 1,50 p.p.
…..x Witlof met ham en kaas à € 1,50 p.p.
…..x Stoofpeertjes à € 1,25 p.p.
…..x Gegratineerde bloemkool à € 1,75 p.p.
Vleesgerechten (vanaf 20 personen 100 gram p.p.)
…..x Kippenvleugeltjes met piri-pirisaus à € 2,75 p.p.
…..x Kippenvleugeltjes met BBQ-saus à € 2,75 p.p.
…..x Kipsaté à € 2,75 p.p.
…..x Kipfilet met BBQ-saus à € 2,75 p.p.
…..x Kipfilet met pepersaus à € 2,75 p.p.
…..x Kipfilet met piri-pirisaus à € 2,75 p.p.
…..x Kipfilet met champignonsaus à € 2,75 p.p.
…..x Gehaktballetjes met satésaus à € 3,00 p.p.
…..x Gehaktballetjes met zigeunersaus à € 3,00 p.p.
…..x Gehaktballetjes met ketjapsaus à € 3,00 p.p.
…..x Spare-ribs zoet gemarineerd à € 3,00 p.p.
…..x Spare-ribs pittig gemarineerd à € 3,00 p.p.
…..x Schnitzelreepjes met ui, spek en champignons à € 3,25 p.p.
…..x Fricandeau met pepersaus à € 3,50 p.p.
…..x Beenhamreepjes met honingmosterdsaus à € 3,50 p.p.
…..x Saté van de haas à € 3,75 p.p.
…..x Varkenshaas met champignonsaus à € 3,75 p.p.
…..x Varkenshaas met pepersaus à € 3,75 p.p.
…..x Oma’s stoofschotel à € 4,00 p.p.
Specialiteiten (vanaf 30 personen 100 gram p.p.)
…..x Hele beenham in klem met honingmosterdsaus à € 3,50 p.p.
…..x Hele gepocheerde zalm met kruidenroomsaus à € 4,50 p.p.

Stamppottenbuffet (vanaf 30 personen)
…..x Boerenkool, zuurkool, hutspot, worst, speklap, gehaktbal,
gebonden jus, Hollands tafelzuur, piccalilly en mosterd à € 15,00
BBQbuffet (vanaf 30 personen)
…..x Stokbrood met kruidenboter, vleessalade, rauwkostsalade,
fruitsalade, satésaus, 3 koude sausjes, 500 gr. Vlees en/of vis en een
BBQ met gas à € 17,50 p.p.
Nagerechtenbuffet (vanaf 30 personen)
Een smakelijke en feestelijke afsluiting van uw buffet: ons
dessertbuffet!
Een tafel boordevol met zoete lekkernijen zoals; bavaroise, soesjes,
mousse, fruit, ijs, slagroom, enz, enz….
…..x Dessertbuffet à € 6,75 p.p.
Alle gerechten worden op de afgesproken tijd bij U geleverd inclusief
borden, bestek en servetten, en worden op de afgesproken tijd weer
bij U opgehaald.

Naam:………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………
Bezorgadres:………………………………………………………
Bezorgdatum:…………………………………………………….
Bezorgtijd: +/- ……………………………………………………
(wij bellen U tijdig voor de bevestiging en de exacte bezorgtijd.)
Deze lijst kunt U opsturen naar:
In’n out catering
Dorpstraat 94
3881 BE Putten
of  faxen naar: 0341-362477.
Heeft U nog speciale wensen of vragen, kunt U altijd even bellen of
langskomen voor een persoonlijk gesprek bij Restaurant T-rex.

