Catering Arrangementen 2019

Onderstaand treft u een greep uit de mogelijkheden
voor uw groep bij Mennoos Kookerij. Natuurlijk denken
wij graag mee over de exacte invulling en maken wij
graag een offerte op maat. Voor het verzorgen van
onderstaande op locatie in de buurt van Groningen
denken wij ook graag met u mee!
Wilt u eens langs komen om de mogelijkheden te
bespreken en een indruk te krijgen van de locatie?
Neem dan gerust eens contact met ons op:
info@mennooskookerij.nl
tel: 050 – 230 18 48

Groepslunches
(vanaf 10 personen)
Kan zowel vanaf buffet geserveerd
worden als op schalen op tafel
Ook catering op locatie mogelijk

Lunch Basis

€ 13,50 p.p

- Soep van de dag
- 2 luxe broodjes met divers beleg
- Melk en karnemelk

Lunch Mennoos

€ 16,50 p.p

- Soep van de dag
- 2 luxe broodjes met divers beleg
- broodje kroket
- Melk, karnemelk en jus d’orange

Lunch uitgebreid

€ 19,50 p.p

- Soep van de dag
- 2 luxe belegde broodjes
- warme snack (broodje kroket / quiche / pastei)
- Salade (Pastasalade / Couscous / huzaren)
- Melk, karnemelk en jus d’orange

STAMPPOTBUFFET €
19,50 p.p
Voorgerecht
Huisgemaakte ambachtelijke soep
Geserveerd met brood en smeersels

Bij het stamppot buffet heeft u keuze uit 3
van de onderstaande stamppotten:
Klassieke stamppot (zuurkool, boerenkool, hutspot)
Zoete aardappel met tuinerwten en bosui
Witlof met gorgonzola en honing
Pompoen,prei met pinda’s
Rucola, spinazie met oude kaas
Spitskool met zon.gedroogde tomaat
Rode kool met appel
Geroosterde broccoli en gerookte zalm

Deze heerlijke stamppotten worden
geserveerd met:
Uitgebakken spekjes
Rookworst
Speklapje en saucijsje
Augurk
Amsterdamse uitjes

BUFFET MEDITERRAANS €
21,50 pp

Voorgerechten
Huisgemaakte ambachtelijke soep
Brood met diverse smeersels
Koude Anti Pasti

Hoofdgerechten
Gnocci in salieboter met geroosterde pompoen en
Parmezaanse kaas
Verse vis uit het seizoen in kruidige tomatensaus
Varkenshaas in citroen/kappertjes saus
Geroosterde groenten
Ovenaardappeltjes met knoflook en kruiden

Bijgerechten
Griekse salade met feta, olijven en rode ui
Zalm / pasta salade met gefrituurde kappertjes
Couscous salade met gegrilde
aubergine en geitenkaas

BUFFET STREETFOOD
€ 24,50 pp

Cold bites
happiano
Ham – Meloen – Olijvencaramel
Fish ‘n roll
Vis rouleau – citroenchutney
Shrimp booze
Garnalen – cocktailsaus – rucola
Popsickle
Geitenkaas – pistache - noten

Hot Snacks
Mennoos Sliders
Rund – mangochutney – jalapeno – cheddar
Fatty fingers
Ribs – bbq saus – honing
Cheeting veggie
Pita – kebab oesterzwam – coleslaw
Fish sliders
Ravigotte – gefrituurde kappertjes – dille
Butterchicken
Yoghurt – garam masala – kippendij
Falafel
Kikkererwt – bataat - tzatziki

Sides
Zoete aarappel friet
Potatornado
Coleslaw
dips

Feestelijke hapjes en snacks

Hapjes koud ( 5 p.p )

€ 6,- p.p

- Crostini met tonijnsalade en kappertjes
- Gerookte zalm met zoet/zuur van komkommer
- Geitenkaasmousse met honing en krokantje
- Crostini met tapenade van Groninger worst en mosterd
- Gevulde eieren a la Mennoos
Genoemde hapjes zijn voorbeelden en kunnen afwijken

Hapjes warm

(5 p.p )

€ 6,- p.p

- Rundvleesbitterbal met mosterd
- Huisgemaakte falafel
- Gefrituurde risottoballetjes
- Mini loempia met chilisaus
- Mini gehaktballetjes
Genoemde hapjes zijn voorbeelden en kunnen afwijken

Borrelplank

€ 8,50 p.p

- Diverse kaassoorten ( brie, mozzarella, belegen kaas, etc )
- Diverse vleessoorten (seranoham, droge worst, fuet, etc)
- Gemarineerde olijven
- Rundvleesbitterbal
- Mini loempia
Genoemde hapjes zijn voorbeelden en kunnen afwijken

Luxe hapjes

prijs op aanvraag

- Gazpaccio
- Pulled porc op een gefrituurde tortilla
- Carpaccio van rib eye met pompoenchutney
- Mini eierbal met gerookte zalm en kwartelei
- Mini quiche Lorraine
Genoemde hapjes zijn voorbeelden en kunnen afwijken

