Cateringfolder

Buffetten van Gelderblom Cuisine
Ook zijn wij specialist in buffet en catering.
Wij hebben een groot en kwalitatief hoog assortiment met heerlijke gerechten.
Mocht u wens er niet bij staan of heeft u andere suggesties? Wij zijn altijd bereid het aan te passen naar uw wens.
Hieronder hebben wij een selectie gemaakt van de Gelderblom Cuisine gerechten.
Wij rekenen alleen de gerechten en geen huur voor de spullen. Veel succes met uw keuze.
Wij verzorgen buffetten vanaf 15 personen.
Voorgerechten
Meloen met Ardennerham ( seizoen)
Carpaccio van het veluws rund
Vitello tonato van het rose scharrelkalf
Diverse soepen

€ 3.49 p.p
€ 6.95 p.p
€ 8.49 p.p
€ 3.99 p.p

Salades
Rundvlees salade
Waldorff salade
Scharrel ei salade
Zalmsalade

€ 6.50 p.p
€ 5.50 p.p
€ 5.50 p.p
€ 8.95 p.p

Vlees gerechten
Kipsate van de borst in satesaus
Kipsate van de dijen in satesaus
Kipfilet in champignonsaus
Kipdijfilet in ketjapsaus
Kipdijfilet in zoete sesamsaus
Biefstukreepjes in stroganoffsaus
Biefstukreepjes in pepersaus
Kalfsreepjes in pesto roomsaus
Varkenshaas in Champignonsaus
Varkenshaas in pepersaus
Varkensrollade van de nek met jus
Varkensfiletrollade met jus
Kiprollade met jus
Runderrosbief rollade met jus
Lasagne bolegnese

€ 4.98 p.p
€ 4.75 p.p
€ 5.98 p.p
€ 5.98 p.p
€ 5.98 p.p
€ 7.98 p.p
€ 7.98 p.p
€ 8.98 p.p
€ 7.49 p.p
€ 7.49 p.p
€ 5.98 p.p
€ 6.98 p.p
€ 6.98 p.p
€ 7.98 p.p
€ 6.98 p.p

Stamppot gerechten
Andijvie stamppot met spekjes
Zuurkool stamppot
Hutspot stamppot
Boerenkool stamppot
Bieten stamppot met spekjes
Aan te vullen met 1/2 Rookworst of balletje gehakt
Appelmoes of Jus

€ 8.50
€ 8.50
€ 8.50
€ 8.50
€ 8.50
€ 1.75
€ 0.50

Bijgerechten
Nasi/Bami/witte rijst
Krieltjes/aardappelschijfjes
Aardappel puree gegratineerd
Witlofrolletjes met ham in kaassaus
Stokbrood met kruidenboter
Diverse luxe broden met

€ 2.25 p.p
€ 2.25 p.p
€ 2.75 p.p
€ 2.98 p.p
€ 1.25 p.p
€ 1.98 p.p

Nagerechten
Vers fruit met slagroom
Bavarois pudding

€ 3.98 p.p
€ 4.98 p.p

Overig
Porseleinen borden met rvs bestek

€ 1.50 p.p

Saladeschotels
Rundvleessalade (huzaren) de Luxe
Een mooie luxe opgemaakte rundvleessalade opgemaakt met een ruime keuze van diverse
verschillende luxe vleeswaren en vers fruit en gevulde eitjes met filet american.300 gram p.p
Prijs per persoon: € 8.50
Waldorff salade
Een lekkere frisse lichtzoete salade opgemaakt met vers gebrande noten,
vers fruit en aangevuld met vleeswaren van kip. 300 gram p.p
Prijs per persoon: € 7.50
Scharrel ei salade
Een scharrel ei salade is een salade op basis van ei, ui en aardappel opgemaakt
en word opgemaakt met vers fruit, eieren en diverse vleeswaren. 300 gram p.p
Prijs per persoon: € 7.50
Zalmsalade
Deze vissalade word opgemaakt met diverse soorten rauwe en gegaarde
vissoorten. Ook word deze aangevuld met diverse tafelzuren. 300 gram p.p
Prijs per persoon: € 10.95
Koude hapjes
Onze koude hapjes zijn inmiddels een begrip geworden.
Deze mini gerechten worden in luxe glaasjes gepresenteerd en zijn een lust voor het oog.
De volgende hapjes kunnen we voor u bereiden. Minimale afname is 50 stuks.
Carpaccio tapenade
Meloen met ardennerham
Mini sate in japanse zoete saus
Vitello tonato				
Olijvenmix 				
Prijs per hapje: € 1.65
Zalmcarpaccio
Garnalencocktail
Prijs per hapje € 1.85

Hapjespan
Heerlijke warme hapjes in een handomdraai op tafel. Wij selecteren circa 120 stuks voor u, bestaande
uit 6 soorten warme hapjes, zoals Spare-ribs, Kipkluifjes, Borrelballetjes, Grillworst, mini kipspiesjes
en Grillworst kaas. Indien u de stekker van de pan in het stopcontact doet en 45 minuten geduld heeft,
zijn de hapjes warm. Door de warmhoud stand kunt u de hapjes lang warm houden.
Prijs per stuk: € 49,99 (25 personen)
U kunt ook een andere invulling aan de hapjespan geven en u kunt kiezen uit de volgende soorten:
Grillworst
Grillworst spaans
Sateballetjes		
Spare-ribs
Grillworst kaas
Grillworst kip
Kipkluifjes		
Mini sate
Grillworst sate
Grillworst kip kaas
Indische ballen		
Gehaktbal (plakken)
Grillworst Bami
Grillworst Sambal kaas
Kipkluifjes in zoete saus
Yakitori spies
De prijs van een hapjespan met andere invulling kan anders zijn dan het standaardbedrag
Ook kunt dit eventueel aanvullen met Stokbrood met kruidenboter en diverse sauzen.
Hapjespan Beenham of Warm vlees
Heerlijk broodje Beenham/warme vlees de ideale lekkernij bij de borrel of laat op de avond.
De hapjespan word gevuld met vers gesneden Beenham/fricandeau , in het midden van de pan staat
een bakje met honing mosterdsaus/satésaus . Indien u de stekker van de pan in het stopcontact doet
en 30 minuten geduld heeft, is de beenham warm. Door de warmhoud stand kunt u de beenham lang
warm houden.

Prijs per pan € 99.95 (50 broodjes)
Dit is eventueel aan te vullen met witte bollen.
Party-potten
De party-pot is een mooie aanvulling op uw feestje!
Deze pot kan gevuld worden met diverse gerechten die al helemaal klaar zijn.
U hoeft alleen de potten maar aan te zetten( elektrisch) en na 75 minuten is het gerecht warm.
U kunt de volgende gerechten in een party-pot krijgen:
Kipsaté ( los) 		
Varkenssaté ( los) 		
Gehaktballetjes in satésaus
Gehaktballetjes in piri piri saus

€ 75.00
€ 75.00
€ 65.00
€ 65.00

Prijzen zijn gebaseerd op 4000 gram inhoud. ( 30-40 personen)

Wij van Slagerij Gelderblom presenteren u met trots onze nieuwe
cateringfolder. Deze folder geef u een indruk van wat wij als slagerij
en cateraar voor u kunnen betekenen. De kwaliteitslijn die wij in onze
slagerij verkopen, zetten wij door in onze catering en hapjesschotels.
Wij willen door middel van deze folder een indruk geven over waar wij
voor staan en waar we toe in staat zijn. Mocht uw specifieke wens hier
niet bij staan, overleg het met ons en wij zullen er alles aan doen aan
uw wensen te voldoen. Wij hopen op een goede samenwerking
tussen u en ons als bedrijf. Wie weet tot snel!
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“Van vader op zoon delen wij onze passie
voor (H)eerlijk vlees en al meer dan 30 jaar!”

Keizerstraat 10 - 3417 EB Montfoort - 0348-471303
montfoort@slagerijgelderblom.nl - montfoort.slagerijgelderblom.nl

