
SMAKELIJKE
FEESTDAGEN



FEESTDAGEN

Magische kerstsferen, betoverende versieringen en culinaire verrassingen. 

Jaspers catering company is uw partner voor een sfeervol ontbijt, 

gezellige kerstlunch, ambachtelijk buffet, onvergetelijk diner of  

een waanzinnige nieuwjaarsborrel! In dit foodbook vindt u een greep  

uit ons assortiment, met onder andere;

• Ontbijt- en brunchbuffetten

• Lunchverzorging

• Dinerbuffetten

• Kerst en nieuwjaarsborrels

• Diners

Heeft u specifieke wensen? Heeft u vegetarische gasten? 

Of wilt u bijvoorbeeld dat een gastvrouw u het werk uit handen neemt? 

Laat het ons weten, we ontzorgen u graag. 

Neem contact op met onze adviseurs om

een volledig verzorgd event naar wens te bespreken via 

office@jaspersgroup.nl of 088 37 45 220

mailto: office@jaspersgroup.nl


ONTBIJT
& BRUNCH

WARM WELKOM 
MET EEN 

UITGEBREID 
KERSTONTBIJT

OF NIEUWJAARS-
BRUNCH



KERSTBOX
Verpakt per persoon in een luxe box, 

inclusief servetten 

• Mini sandwich van boerenbrood belegd met bijv. 

oude kaas of boerenbrie met walnoten crumble 

en garnering

• Mini sandwich van boerenbrood belegd met 

luxe vleeswaren bijv. rosbief en fricandeau 

met garnering

• Mini bolletje met huisgemaakte eierensalade 

en truffel

• Kerststol met roomboter

• Flesje verse sap

• Fruitsalade

• Mix van mini zoetigheden

VANAF 5 PERSONEN

GREEN CHRISTMAS

• Vegan croissantjes met een sinaasappeljam 

en bruine suiker

• Waldkorn carré met avocadospread, mango, 

taugé en cashew crumble

of

• Donkere rustieke bol met geroosterde 

zoete aardappel, hummus, spinazie, 

zwarte olijven en walnoten

• Fruitsalade van het seizoen

• Vegan brownie

• Huisgemaakte groene smoothie
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SFEERVOL ONTBIJT

• Zachte en harde Haagse bolletjes 

• Gesneden boerenlandbrood

• Kerststol met roomboter

• Vers gebakken croissantjes

• Gekookte scharreleieren

• 3 soorten fijne bourgondische vleeswaren 

• 2 soorten Hollandse kaas van het mes 

• Diverse soorten zoet beleg zoals biologische jam, 

hagelslag en Nutella

• Boerenmelk en -karnemelk

• Vers geperste jus d’orange

VANAF 10 PERSONEN

U KUNT ELK ONTBIJT  
NAAR WENS UITBREIDEN MET 

ONDERSTAANDE ITEMS

• Prosecco

• Champagne

• Borden, bestek en servetten

• Koffie en thee 

prijs op aanvraag
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WARM WELKOM

Koude gerechten

• Gesneden boerenlandbrood

• Vers gebakken waldkornbroodjes en kaiserbroodjes

• Kerststol met roomboter

• Suikerbrood

• Vers gebakken croissantjes

• Vers gebakken Danish pastry chocolademuffins

• 6 soorten fijne bourgondische vleeswaren 

• 2 soorten Hollandse kaas van het mes

• Gerookte zalm

• Diverse soorten zoet beleg, zoals biologische jam, 

hagelslag en Nutella

• Griekse yoghurt met granola

• Fruitsalade van seizoensfruit

• Roomboter en Becel

Warme gerechten

• Gekookte warme scharreleieren

• Romige roerei

• Crispy bacon linten

Dranken

• Boerenmelk en -karnemelk

• Biologische sappen van Schulp

Uitbreiding 

• Borden, bestek en servetten

• Koffie, thee

prijs op aanvraag

VANAF 10 PERSONEN



GEZELLIG 
SAMENZIJN 

MET EEN 
FEESTELIJKE 

BRUNCH
OF LUNCH

BRUNCH
& LUNCH



WARM WELKOM DELUXE

Koude gerechten

• Biologische scharreleisalade licht geparfumeerd met 

truffel en gerookte zalm

• Waldorfsalade aangemaakt met wildzwijnham 

en stoofpeertjes

• Palet met Hollandse kaas en vijgenjam

• Palet met charcuterie: 

parmaham, bresaola, spinata romana

• Verse fruitsalade met ananas, meloen, 

sinaasappel en kiwi

• Hors d’oeuvre vis: gerookte forel, pepermakreel, 

gerookte zalm, Noorse garnalen

Warme gerechten

• Gebakken chipolataworstjes

• Romige roerei

• Kippenragoût met pasteitje

• Crispy baconlinten

VANAF 15 PERSONEN
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Bijgerechten

• Luxe broodmand gevuld met boerenbrood 

en Haagse broodjes

• Gesneden wit en bruin boerenland brood

• Kerstbrood met noten en amandelspijs

• Croissants en Danish pastry

• Roomboter en margarine

• Panna cotta met rood fruit

Dranken

• Melk

• Jus d’orange

• Healthy smoothie

• Koffie, thee

prijs op aanvraag

Uitbreiding 

Borden, bestek en servetten

VANAF 15 PERSONEN



LUNCH

GEZELLIG 
SAMENZIJN 

MET EEN 
FEESTELIJKE 

LUNCH



SANDWICH & GOURMETLUNCH 
Uitgaande van 3 items p.p.

Geserveerd op houten planken

• Mini sandwich met gerookte zalm met 

wasabimayonaise

• Mini sandwich met coburgerham en 

een huisgemaakte vijgenchutney

• Mini sandwich Old Amsterdam, rucola 

en tomatencrème

• Mini bol met carpaccio, Parmezaan, 

pijnboompitten en balsamicocrème

• Mini bol met huisgemaakte tonijnsalade 

met kappertjes

• Bol met fenegriek en koriander

Dranken

• Boerenmelk en -karnemelk

• Biologische sappen van Schulp

Uitbreiding 

• Geserveerd op feestelijke etagère

• Prosecco

• Champagne

• Borden, bestek en servetten 

• Koffie, thee

prijs op aanvraag

VANAF 10 PERSONEN
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GREEN SANTA

• Quinoa salade, sinaasappel, noten, avocado, 

rozijnen en mint

• Drie soorten hummus

• Verschillende harde luxe broodjes

• Bourgondische plank met bijv. vegan kaas, 

cranberrycompôte, pulled mushroom, 

gegrilde groenten en walnoten,

plakjes tomaat en komkommer, avocado 

en tapenades

• Vegan mini muffins

• Vegan brownie

Warme gerechten

• Linzencurry pie

• Couscous met romanesco, rozijnen, 

notenmix en groene asperges

• Falafelballetjes

Dranken

Huisgemaakte smoothies

Uitbreiding 

Borden, bestek en servetten

VANAF 5 PERSONEN



HAPJES

HET  
NIEUWE JAAR 

AFTRAPPEN  
EN JE  

SUCCESSEN 
DELEN



RECEPTIEHAPJES
30 hapjes per schaal

• Gevuld eitje met een vulling van kerrieroom, 

bieslook en tomaatjes

• Rolletje rookvlees gevuld met gekookt ei

• Blokje kaas met ananas 

• Groene asperge met boerenham

• Watermeloen en feta spies
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LUXE AMUSE HAPJES
30 hapjes per schaal

• Duo van wildzwijnham & wildpaté geserveerd 

op een tipje met cranberries en walnootjes

• Lepelamuse met gerookte eendenborst en 

couscoussalade gegarneerd met gekonfijte uitjes

• Glaasje met romige geitenkaas afgetopt met 

een huisgemaakte tomatenjam

• Garnalensalade met komkommer concassé 

en verse dille

• Amuseglaasje met een rilette van zalm afgetopt 

met gerookte zalm en kruidencrème

LUXE RECEPTIE HAPJES 
30 hapjes per schaal

• Spiesje kwartelei en mosterdgelei

• Geitenkaasbonbons met cranberry en nootjes

• Amuseglaasje met rivierkreeftjes met  

whisky cocktailsaus

• Rillette van witvis met mierikswortel, 

limoen en groenten

• Flensje met bosui en hoisinsaus
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LUXE VEGAN HAPJES 
30 hapjes per schaal

• Pulled mushrooms met zwarte olijven

• Spiesje vegan teriyaki kip met sesam en bosui

• Zoete aardappel balletjes met een avocadodip 

en een rood pepertje

• Rolletje van gegrilde aubergine met hummus

• Geroosterde pompoenspiesjes

Uitbreiding met een minimum 

van 5 personen

Tafelgarnituur van huisgemaakte groentechips 

in warme kleuren

Uitbreiding met een minimum 

van 5 personen

Tafelgarnituur van crudités van o.a. 

radijs, komkommer, bleekselderij 

en rettich met diverse dips
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LUXE AMUSES 

prijs op aanvraag
Met een minimum van 5 personen 

en incl. verzorging met kok kunnen wij op locatie 

onderstaande amuses verzorgen

• Zacht gekookt ei met affruga 

• Mini steaktartaar met een gebakken kwarteleitje

• Kalfsfilet met gel van Amsterdamse ui

• Appelsoep met gegrilde coquille 

• Mini wagyu hamburger met truffelmayonaise 

en sud ’n sol tomaat

FINGERFOOD BORREL 

prijs op aanvraag

Naast de levering van luxe hapjes 

op uw bedrijfslocatie kunnen wij ook  

de complete organisatie op een eventuele externe 

locatie verzorgen. Wij inspireren u graag met 

maatwerkoplossingen voor een geweldige avond  

vol heerlijke hapjes en drankjes.  

Neem contact op via 

office@jaspersgroup.nl of 088 37 45 220

mailto: office@jaspersgroup.nl


BUFFETTEN

(H)EERLIJK  
VERSE  

SEIZOENS- 
PRODUCTEN



STAMPPOTTENBUFFET

• Authentieke stamppot van boerenkool 

• Stamppot hutspot met peen en pastinaak 

• Hete bliksem met zoete aardappel 

en frisse appel 

• Stamppot van bospaddenstoelen  

met een crumble van walnoot 

• Runderstoof met bier van Brouwerij ‘t IJ, 

paddenstoelen en Amsterdamse ui

• Slagers gehaktbal in jus of 

een vegetarische gehaktbal 

• Uitgebakken spekjes

Geserveerd met tafelzuren en grove mosterd

Dessert

Cheescake in een glaasje met sinaasappel

Uitbreiding 

• Prosecco

• Champagne

• Borden, bestek en servetten

• Witte of rode wijn 

prijs op aanvraag

VANAF 15 PERSONEN
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TRADITIONEEL BUFFET 

• Waldorfsalade met walnoten, selderij, 

appel en honing 

• Hollandse aardappelsalade van krieltjes, 

crème fraîche dressing en brandnetelkaas 

• Salade niçoise met gegrilde tonijn, 

gekookt ei en ansjovis

• Boerenlandbrood met olijfolie, zeezout en roomboter 

• Gegrilde hoenderborst met vincotto jus

en zoetzure zilveruitjes

• Gebakken witvis met een witte wijn beurre blanc 

• Geroosterde aardappel met rozemarijn 

• Aardappelgratin 

• Geroosterde ratatouille van seizoensgroente 

VANAF 15 PERSONEN

Uitbreiding dessert

Chipolata van bitterkoekjes 

Uitbreiding

• Prosecco

• Champagne

• Borden, bestek en servetten 

• Witte of rode wijn 

prijs op aanvraag
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GREEN BUFFET

• Quinoa salade, sinaasappel, noten, 

avocado, rozijnen en mint

• Witlofsalade, granny smith appel en walnotenolie

• Volkorenpasta, gegrilde groenten, 

pijnboompitten en pestosaus

• Couscous met romanesco, rozijnen, notenmix 

en groene asperges

• Variatie van vergeten groenten, pastinaak,

oerwortel, gele wortel en chioggia biet

• Falafelballetjes

• Breekbroodjes geserveerd met 

twee kleuren hummus

VANAF 15 PERSONEN

Uitbreiding dessert

Vegan dessert van de chef

Uitbreiding 

• Prosecco

• Champagne

• Borden, bestek en servetten 

• Witte of rode wijn 

prijs op aanvraag
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EUROPEES BUFFET 

• Knolselderij-appel soep met notenolie 

• Diverse broodsoorten met fleur de sel en olijfolie 

• Vitello tonnato

• Paté van gevogelte met cranberrycompôte

• Noorse garnalencocktail 

• Langzaam gegaarde kalfssukade in jus 

met grove mosterd en bospaddenstoelen

• Op de huid gebakken kabeljauw, groene asperges 

en een champagne beurre blanc

• Vegetarische groentelasagne met geitenkaas 

• Aardappelgratin 

• Geroosterde aardappel met rozemarijn 

• Winters palet van gegrilde pompoen,  

spruitjes en gebakken lof 

Uitbreiding dessert

Glaasje Italiaanse vanille panna cotta met een coulis van 

rood fruit en een crumble van bastogne

 Uitbreiding 

• Prosecco

• Champagne

• Borden, bestek en servetten

• Witte of rode wijn 

prijs op aanvraag

VANAF 15 PERSONEN



DINER

BETOVERENDE 
VERSIERINGEN 

EN 
CULINAIRE 

VERRASSINGEN



Deze kerst overtreft onze chef al uw verwachtingen.

Tijdens een intiem uitgeserveerd diner of chique tuxedo walking dinner passeren de mooiste gerechten de revue. 

Ervaring leert dat deze menu’s op uw bedrijf geschreven moeten zijn, gepresenteerd in een passende ambiance

van klassieke ronde tafels tot modern vierkant. Graag bespreken wij de specifieke wensen zodat wij 

een passend voorstel kunnen doen.

Om u vast een indruk te geven van de culinaire mogelijkheden omschrijven wij voor u:

• 4 – gangen diner

• Walking dinner



BETOVERENDE 
VERSIERINGEN 

EN 
CULINAIRE 

VERRASSINGEN

DINER



Voorgerecht

Vis 

Carpaccio van gepekelde kabeljauw met een gel van 

gele biet, tapioca van peterselie en krokante venkel

Vlees

In eigen jus langzaam gegaarde speenvarken met 

cantharellen, truffelmousseline en sesam mille feuille

Vega

Winterse Cous Cous met gebrande pompoen,  

hangop van geitenyoghurt en rode cress

Geserveerd met rustiek brooden fleur de sel boter

4 – GANGEN DINER  

prijs op aanvraag

Tussengerecht

Vis

Tongscharfilet met coquille, zeekraal 

en een saus van strandkrab

Vlees

Gerookte rib-eye met een glaze van Aceto met 

steranijs, salade van geweckte aardse groente 

en toast van brioche

Vega

Soepje van gepofte paprika met uit de kidde 

basilicumschuim en een ciabatta crouton met 

tapenade van zwarte olijf



BETOVERENDE 
VERSIERINGEN 

EN 
CULINAIRE 

VERRASSINGEN

DINER



Hoofdgerecht

Vis

Op de huid gebakken Corvina met een stroop 

afgelakte blokje bataat, mousseline van knol 

en kleurige anti boise

Vlees

Gebraden Herten rug filet met stoof van hert, 

gekonfijte truffelzuurkool, eigen jus 

en krokant van kruidkoek

Vega

Romige pompoen risotto met aardse groente, 

gemarineerde winterpostelein 

en krokante schorseneren

Dessert

• Perenbavaroise met een macaron van gorgonzola, 

zeezout karamel en chocolade crumble

• Lemon curd met koekkruim, vanille hangop, 

gesuikerde noten, rood fruit, anijs cress 

• Triffle van chocolade brownies met bailys mousse, 

parels van koffie en krokante hazelnoot



BETOVERENDE 
VERSIERINGEN 

EN 
CULINAIRE 

VERRASSINGEN

DINER



WALKING DINNER 

prijs op aanvraag

• Terrine van Volendammer paling met bieslookcrème 

en mesclun salade

• Heldere groentebouillon met verse kruiden 

en fijngesneden Hollandse groenten

• Warm beenhammetje op een verse aardappelsalade 

met spekjes en balsamico

• Parelhoender gevuld met kip en verse kruiden, 

aardappelgratin, vergeten groenten en dragonsaus

• Tuille gevuld met vers fruit, frambozencoulis 

en vanilleroomijs

WALKING DINNER DELUXE

prijs op aanvraag

• Gegrilde coquille op zwarte risotto, 

chips van venkel en champagneschuim

• Gemarineerde bietjes met geitenkaas, 

bietendressing en bietencress

• Velouté van eekhoorntjesbrood, 

truffel en lendesukade

• Peentartaar met gegrilde rogvleugel

• Fazantfilet, crème van schorseneren, 

compôte van rode ui en eendenleversaus

• Mini pavlova van bosvruchten met zwarte peen chips 

en wilde bosaardbeienroom

• Koffie met friandises



Jaspers catering company is dé cateraar voor  

uw feestelijke catering op locatie in heel Nederland.

Wij staan graag voor u klaar om u smakelijke feestdagen te bezorgen.

Onze adviseurs vertellen u graag meer over alle mogelijkheden,  

denken met u mee en nodigen u graag uit  

om eens een kijkje in de keuken te nemen.

Neem contact op met onze adviseurs via 

office@jaspersgroup.nl of via 088 37 45 220

Provincialeweg 36 

1108 AB  Amsterdam

www.jasperscateringcompany.nl

1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Op elke transactie zijn de algemene voorwaarden van jaspers catering company bijv. van toepassing.

Prijs- en product wijzigingen zijn voorbehouden.
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