Beste lezer,
U heeft een foodbook van jaspers catering company in handen.
Wij nemen u in dit foodbook mee in ons

(H)EERLIJK concept.

Onze executive chef Fred Zandbergen heeft zich speciaal voor dit
foodbook laten inspireren door duurzame catering met verse,
lokale en seizoensgebonden ingrediënten bezorgd op locatie.
Hij heeft in de culinaire invulling zoveel mogelijk de eigenheid van
de authentieke producten op een creatieve manier in beeld gebracht.
Met dit foodbook laten wij graag zien
wat wij voor u kunnen betekenen.
Heeft u een cateringwens die u niet in dit boek terug vindt,
laat het ons gerust weten.
Wij denken graag mee om uw cateringwens
tot een groot succes te maken.
Met vriendelijke groet,
Team jaspers catering company

EEN GOED BEGIN
VAN DE DAG

HEERLIJK ONTBIJT € 10,75 p.p.

ONTBIJT UITBREIDING + € 6,85 p.p.

- Vers afgebakken roombotercroissant

U KUNT ELK ONTBIJT NAAR WENS UITBREIDEN

met confiture

MET ONDERSTAANDE WARME ITEMS

- Mini rustiek broodje met Old Amsterdam

- Roerei

- Sandwich met boeren achterham

- Uitgebakken bacon

- Mini rustiek broodje met huisgemaakte

- Gegrilde kalfsworstjes

eiersalade en verse bieslook

- Gegratineerde tomaatjes

- Fruitsalade van het seizoen
- Verse jus d’orange
- Boerenmelk

ontbijt

VANAF 10 PERSONEN

VANAF 10 PERSONEN

OVERHEERLIJK ONTBIJT € 13,75 p.p.

ONTBIJT UITBREIDING prijs op aanvraag

- Vers afgebakken roombotercroissant

U KUNT ELK ONTBIJT NAAR WENS UITBREIDEN

met confiture

MET ONDERSTAANDE WARME DRANKEN

- Pain au chocolat

- Koffie

- Mini rustiek broodje met Old Amsterdam

- Thee

- Sandwich met boeren achterham
- Mini rustiek broodje met huisgemaakte
eiersalade en verse bieslook
- Mini rustiek broodje met huisgebraden rosbief
- Yoghurt met granola
- Fruitsalade van het seizoen
- Verse jus d’orange
- Boerenmelk

ontbijt

VANAF 10 PERSONEN

VANAF 10 PERSONEN

LUNCH MET
BOERENMELK VAN
DE KOEIEN
VAN DE KOPERMOLEN

BOERENLAND BOTERHAMMEN LUNCH € 10,30 p.p.

STADSLUNCH € 11,50 p.p.

- Boerenboterham met pastrami,

- Boterham met gerookte heilbotfilet,

zuurkool en mosterd

gemarineerde rettich en wasabicrème

- Boerenboterham met rosbief, rucola,

- Boterham met parmaham en huisgemaakte

gegrilde courgette en truffelmayonaise

vijgen-dadelchutney

- Boerenboterham overjarige kaas

- Pistolet met mortadella en basilicummayonaise

met appelcompote en sla

- Krokante bol met portobello,

- Boerenboterham met achterham,

tuinkers en gorgonzola

piccalillycrème en cornichons

- Verse fruitsalade

- Boeren handfruit van het seizoen zoals appel,

- Boerenmelk

druiven, peer, kersen en roodfruit

- Boerenkarnemelk

- Boerenmelk
- Boerenkarnemelk
- Sappen van Schulp

lunch

GEBASEERD OP 2,5 BOERENBOTERHAMMEN EN 1 STUK FRUIT PER PERSOON.

GEBASEERD OP 2,5 BROODITEMS EN EEN FRUITSALADE PER PERSOON.

PER 5 PERSONEN 1 LTR DRANK. TE BESTELLEN VANAF 5 PERSONEN

PER 5 PERSONEN 1 LTR DRANK. TE BESTELLEN VANAF 5 PERSONEN

RUSTIEKE LUNCH € 10,50 p.p.

COMPLETE GEVARIEERDE (H)EERLIJK LUNCH € 9,85 p.p.

- Rustieke bol met fricandeau, gebakken

- Verschillende soorten afgebakken broodjes

paddenstoelen en tomatentapenade

belegd met fijne vleeswaren en luxe kaassoorten

- Rustieke pistolet met ouwe Leidse en witlofsalade

- Boeren handfruit van het seizoen zoals appel,

- Boterham met huisgemaakte eiersalade en bieslook

druiven, peer, kersen en roodfruit

- Boterham met gerookte rib-eye, uienconfituur

- Boerenmelk

en truffelmayonaise

- Boerenkarnemelk

- Boeren handfruit van het seizoen zoals appel,

- Verse jus d’orange

druiven, peer, kersen en roodfruit
- Boerenmelk
- Boerenkarnemelk
- Sappen van Schulp

lunch

GEBASEERD OP 2,5 BROODITEMS EN 1 STUK FRUIT PER PERSOON.

GEBASEERD OP 2,5 BROODITEMS EN 1 STUK FRUIT PER PERSOON.

PER 5 PERSONEN 1 LTR DRANK. TE BESTELLEN VANAF 5 PERSONEN

PER 5 PERSONEN 1 LTR DRANK. TE BESTELLEN VANAF 5 PERSONEN

EEN FLES VOL FRUIT
UIT HOLLANDSE
BOOMGAARDEN

ZACHTE (H)EERLIJK BROODJES € 2,75 p.st.

(H)EERLIJK FRUITKISTJE € 11,65 p.st.

Verschillende bruine en witte zachte

Boeren fruitkistje gevuld met 10 stuks handfruit

ambachtelijke bollen belegd met fijne vleeswaren,

van het seizoen zoals appel,

luxe kaassoorten en huisgemaakte salades.

druiven, peer, kersen en roodfruit

Denk hierbij aan bruin haver,
witte tijger en witte sesam bol

HARDE (H)EERLIJK BROODJES € 3,25 p.st.
Verschillende rustieke bollen en pains,
meergranen brood en boerenlandbroden belegd
met fijne vleeswaren, luxe kaassoorten
en huisgemaakte salades

GEVARIEERDE (H)EERLIJK BROODJES (50/50) € 3,00 p.st.
Assortiment zachte en harde (h)eerlijk broodjes
belegd met fijne vleeswaren, luxe kaassoorten
en huisgemaakte salades

losse items

TE BESTELLEN VANAF 10 STUKS

(H)EERLIJKE DRANKEN (1 LTR)
- Boerenmelk € 2,30 p.st.
- Boerenkarnemelk € 2,50 p.st.
- Verse sap € 5,80 p.st.

RUSTIEKE PLATEAU’S
GESERVEERD MET
HANDZAME BROODJES
IDEAAL VOOR TIJDENS
EEN VERGADERING

BOURGONDISCH PLATEAU € 51,00 p.st.

CLUB PLATEAU € 43,50 p.st.

- Mini kletzenbrood met boerenbrie,

- Mini witte club met geitenkaas, honing,

zongedroogde tomaten en mosterdcress

mesclun sla en pijnboompitten

- Mini rustieke bol met gebraden rosbief,

- Mini tomaten club met pikante kipsalade,

grove mosterdmayonaise, tahooncress

bosui, ananas en kokos

en pijnboompitten

- Mini spinazie club met makreelsalade,

- Mini sandwich met boerenachterham,

ravigottespread en augurkenbrunoise

truffelcreme en shiso purper

- Mini bruine club met crispy bacon,

- Mini sandwich met gerookte kip,

cherrytomaat, rucola en pittige paprikaspread

huisgemaakte vijgen-dadelchutney
en basilicumcress

lunch
plateau´s

GEBASEERD OP 20 BROODITEMS PER PLATEAU (5 PERSONEN)

GEBASEERD OP 20 BROODITEMS PER PLATEAU (5 PERSONEN)

HUISGEMAAKT EN
GEPRESENTEERD
MET EEN KISTJE
TUINKRUIDEN

GEROOSTERDE POMODORISOEP € 3,75 p.p.

POMPOENSOEP € 3,75 p.p.

met pestoroom

met rode peperroom

HELDERE GROENTEBOUILLON € 3,75 p.p.

MOSTERDSOEP € 3,75 p.p.

met een garnituur van groene asperges

met gerookte zalm

en enoki paddenstoelen

SJALOTTEN SOEP € 3,75 p.p.
CRÈME VAN RODE PAPRIKA € 3,75 p.p.

met room van gorgonzola

met Noorse garnalen

WITLOFSOEP € 3,75 p.p.
SPERZIEBONENSOEP € 3,75 p.p.

met sinaasappelroom en kerrieolie

met een krokant van pancetta

soep

TE BESTELLEN VANAF 10 PERSONEN

KOKEN MET
SEIZOENEN

ERWTENSOEP € 5,15 p.p.

SOEP VAN DE DAG € 3,75 p.p.

(OKTOBER T/M FEBRUARI)

Laat u eens verrassen door de keuze

Traditioneel geserveerd met roggebrood

van de chef!

en katenspek

ASPERGE SOEP € 5,15 p.p.
(MEI T/M JUNI)
Geserveerd met een gepocheerd kwarteleitje

WATERKERSSOEP € 5,15 p.p.
(APRIL T/M SEPTEMBER)
Met MSC gerookte zalm

BOSPADDENSTOELENSOEP € 5,15 p.p.
(SEPTEMBER T/M DECEMBER)

seizoen
soep

Met gebakken kastanjechampignons
en een cressentuintje

TE BESTELLEN VANAF 10 PERSONEN

TRADITIONELE CAESAR SALADE € 9.50 p.p.

NOODLE SALADE € 9.50 p.p.

Van knapperig verse sla met ansjovis,

Salade van Chineese eiernoodles

gerookte kip, croutons en parmezaan vlokken

in een lichte sojasaus met groente als wortel,
rode paprika en peultjes.

PASTASALADE ‘CARBONARA’ € 9.50 p.p.

Deze noodle salade is te verkrijgen met;

Fusilli pasta met rucola, krokante pancetta,

- Gegrilde kipfiletreepjes

portobello, basilicum, gekookt ei

- Gemarineerde garnalen

en een peterseliedressing

- Beefreepjes met sesamzaad
- Shiitake

WITLOFSALADE € 9.50 p.p.
Met gerookte zalm, gorgonzola
en een hazelnoot crumble

BROODPLANK UITBREIDING + € 2,60 p.p.
U KUNT ELKE SALADE NAAR WENS UITBREIDEN
MET ONDERSTAANDE ITEMS

GEGRILDE GROENTE SALADE € 9.50 p.p.

- Breekbrood

Rucola melange met gegrilde groente,

maaltijd
salades

zongedroogde tomaten en een pestodressing

- Diverse toppings zoals boter en tapenade

AL ONZE SALADES ZIJN TE BESTELLEN VANAF 5 PERSONEN

BOERDERIJKIP
MET MEER SMAAK
EN EEN
BETER LEVEN

GEBRADEN KALFSFRICANDEAU € 14,50 p.p.

BOERDERIJKIP € 14,50 p.p.

Geserveerd met een saus van grove mosterd,

Geserveerd met een jus van limoen

geroosterde bospeen, pastinaak en romige kriel

en pappardelle met gebakken courgette,
paprika en aubergine

PARELHOENFILET MET BALSAMICOJUS € 14,50 p.p.
Geserveerd met een ratatouille van peultjes,

WIENERSNITZEL € 14,50 p.p.

haricot verts en doperwten met geroosterde

Geserveerd met rösti en een groenteschotel

rozemarijn-zeezout roseval aardappeltjes

SCALOPPINE AL LIMONE € 14,50 p.p.
ZEEBAARSFILET € 14,50 p.p.

Kalfsfilet met limoen geserveerd

Geserveerd met stamppot hete bliksem

met gnocchi en gebakken courgette

en een rode wijn jus

SLIPTONG GREMOLATA € 14,50 p.p.
Geserveerd met hash brown aardappel
en een Hollandsche salade van botersla
en diverse garnituren

maaltijden

AL ONZE MAALTIJDEN ZIJN TE BESTELLEN VANAF 5 PERSONEN EN OOK IN VEGETARISCHE VARIANTEN TE SERVEREN

LASAGNE BOLOGNESE € 14,50 p.p.

BOEUF BOURGUIGNON € 14,50 p.p.

Met kaas gegratineerde lasagne met rundergehakt

Rundvlees gestoofd in rode wijn

en verse groenten.

met champignons, aardappel en zilverui.

Geserveerd met breekbroden, olijfolie en aïoli

Geserveerd met rijst met verse bosui

VEGETARISCHE LASAGNE € 14,50 p.p.

MEXICAANSE BURRITOS € 14,50 p.p.

Met kaas gegratineerde lasagne van verse groenten

Gevuld met Tex-mex gekruid rundergehakt,

in tomatensaus.

paprika en uien. Geserveerd met crème-fraîche

Geserveerd met breekbroden, olijfolie en aïoli

en geraspte kaas

KALFSSTOOFPOT € 14,50 p.p.

CHEF’S CHOICE € 13,50 p.p.

Met wortel, ui en meiknol geserveerd met

Onze chef bereidt dagelijks verse maaltijden

een kriel in de schil met peterselie

die afgestemd zijn op het seizoen.
Laat u eens verrassen door de keuze

OUD HOLLANDSE STOOF € 14,50 p.p.

van de chef!

Rundvlees gesmoord in bier van brouwerij ‘t IJ
met groenten van het land

maaltijden

en een aardappelmousseline

AL ONZE MAALTIJDEN ZIJN TE BESTELLEN VANAF 5 PERSONEN EN OOK IN VEGETARISCHE VARIANTEN TE SERVEREN

(H)EERLIJK HOLLANDS € 18,50 p.p.

(H)EERLIJKE SMAKEN € 22,25 p.p.

- Botersla met een gekookt scharrelei, tomaat

- Gamba salade met verse tuinkruiden

en thousand island dressing

- Spinaziesalade met Hollandse Tallegio

- Komkommersalade

en citrusvruchten

- Hete bliksem; Hollandse aardappel

- Ambachtelijk steenoven gebakken

met appeltjes uit de Betuwe

zuurdesembrood met diverse toppings

- Stamppot van het seizoen

- Gemarineerde en gepocheerde zalm met asperges

- Captainsdinner;

- Gebraden entrecote met

kapucijnersschotel met gebakken ui,

een klassieke stroganoffsaus

geserveerd met toppings als gebakken spekjes,

- Lamskebab met een yoghurtdip

piccalilly en mosterd

- Hash brown aardappel

- Kalfsstoofpot met wortel, ui en meiknol

buffetten

TE BESTELLEN VANAF 15 PERSONEN

VAN HOLLANSCHE
BODEM

BOERDERIJ BUFFET € 21,75 p.p.

LANDBUFFET € 21,0o p.p.

- Klassieke huisgemaakte huzarensalade

- Heldere groentebouillon met een garnituur

- Salade van romige kriel met augurk

van groene asperges en enoki paddestoelen

en brandnetelkaas

geserveerd met een sesam zeezout stengel

- Boerenlandbroden met gezouten roomboter

- Diverse boerenlandbroden met gezouten roomboter

- Rollade van schouderfilet

- Glaasje klassieke salade niçoise

met romige paddenstoelensaus

- Quiche met groenten van het land

- Runderstoof gesmoord in bier van brouwerij ‘t IJ

- Geroosterd rundvlees in romige pepersaus

met spekjes, paddenstoelen en zilverui

met verse kruiden

- Stamppot van het seizoen

- Gebakken witvis met een zachte beurre blanc

- Seizoensgroenten

- Geroosterde rozemarijn-zeezout,
roseval aardappeltjes

buffetten

TE BESTELLEN VANAF 15 PERSONEN

IL GUSTO ORIGINALE € 24,5o p.p.

TEX MEX € 24,5o p.p.

- Antipasti gepresenteerd op een houten plank;

- Kidneybonensalade met rode ui, maïs

Authentieke Parmaham met gekonfijte vijgen,

en rode paprika

gemarineerde olijven, fijne groenten ratatouille,

- Mexicaanse fajita’s met pikante kip

salami en spinata romana

- Zuid-Amerikaanse chili con carne

- Italiaanse landbroden met olijfolie,

met rundergehakt

aïoli en tapenades

- Tex Mex gekruide kipkluifjes

- Salade caprese met tomaat, mozzarella en basilicum

- Yucatecos visgerecht met zeebaars,

- Rucola salade met panchetta, geroosterde

paprika en limoen

portobello en rode uienringen
- Pennepasta met getrancheerde maïskip

Geserveerd met diverse garnituren als ijsbergsla,

in een pestosaus

huisgemaakte guacamole, tomatensalsa, sour cream,

- Vegetarische lasagne van verse groenten,

nacho’s en geraspte cheddar

gegratineerd met mozzarella
- Pappardelle beurre blanc met een topping
van gerookte zalm en Italiaanse kruiden

buffetten

TE BESTELLEN VANAF 15 PERSONEN

STREETFOOD vanaf € 29,5o p.p.
MAKE YOUR OWN BURGER

PIAZZA DEL PAESE

- Smoked MRIJ beefburgers

- Penne rigatta al dente met pancetta, ui, ei,

- Geserveerd met toppings als little gem,

room, kaas en Italiaanse kruiden,
afgetopt met geraspte oude kaas

zongedroogde tomaat, bacon
en diverse sauzen als Coca Cola BBQ saus

- Geserveerd met Italiaanse landbroden

en spicy cocktailsaus

met Italiaanse dips

WOK TO GO

INDIAN STREET FOOD

- Wokdoos met gebakken eggnoodles,

- Mini naan met licht zoete chicken tikka masala

gemarineerde gamba’s,

- Geserveerd met rijst en

rode peper, Shiitake en sugar snaps
- Voor de vegetarische gasten serveren wij
de noodles met
een gemarineerde tempeh lolly
- Geserveerd met diverse toppings als atjar,
krokante ui, sambal en gebrande kokos

buffetten

TE BESTELLEN VANAF 20 PERSONEN

een komkommer-munt salade

SELAMAT
MAKAN

BALI € 18,5o p.p.

SELAMAT MAKAN UITBREIDING + € 4,00 p.p.

NASI PUTIH

Bent u met een groter gezelschap?

Witte rijst

Breidt het Bali buffet uit met
onderstaande gerechten;

BAMI GORENG
Gebakken bami met oosterse groenten

NASI GORENG
Gebakken rijst met oosterse groenten

AJAM ASEM MANIS
Kippenvlees in zoetzure saus

DAGING RENDANG
Authentieke rundersmoor met kokosmelk

BABI KETJAP
In knoflook en ui gebakken varkensvlees

IKAN BALI

met een zoete, kruidige ketjapsaus

Makreel in pikante saus

SAMBAL GORENG BONCIS

SAMBAL GORENG TELOR KUNING

Sperzieboontjes in een vlammende saus

Hardgekookt en gefrituurde eieren
in pikante kerriesaus

Geserveerd met Atjar ketimun, seroendeng,
gebakken uitjes, sambal en kroepoek

buffetten

TE BESTELLEN VANAF 10 PERSONEN

TE BESTELLEN VANAF 15 PERSONEN

ENAK ENAK € 24,50 p.p.
NASI PUTIH

AJAM SATÉ

Witte rijst

Stukjes gemarineerde kip
in een Oriëntaalse pindasaus

BAMI GORENG
Gebakken bami met oosterse groenten

IKAN BALI

NASI GORENG

Makreel in pikante saus

Gebakken rijst met oosterse groenten

SAYUR LODEH

AJAM ASEM MANIS

Gemengde groenten in kokosbouillon

Kippenvlees in zoetzure saus

SAMBAL GORENG TELOR KUNING

BABI KETJAP

Hardgekookt en gefrituurde eieren

In knoflook en ui gebakken varkensvlees met

in pikante kerriesaus

een zoete, kruidige ketjapsaus
Geserveerd met Atjar ketimun, seroendeng,

DAGING RENDANG

gebakken uitjes, sambal en kroepoek

Authentieke rundersmoor met kokosmelk

buffetten

TE BESTELLEN VANAF 25 PERSONEN

AROUND THE WORLD BBQ BUFFET VANAF € 42,50 EXCL. BTW

AMERICAN BEST BBQ CLASSICS vanaf € 61,50 EXCL. BTW

- Mediterrane lamsburger met feta

- Black Angus Beefburgers geserveerd met toppings

live afgemaakt op een verse brioche

als little gem, zongedroogde tomaat, bacon

- Tex mex chipotle kipvleugels

en een homemade Coca Cola BBQ saus

- Geroosterde Jalapeno-Cheddar worst

- USA grain-fed Cote de boeuf

- Zalm ‘en papillotte’ met seizoensgroente

- Traag gegaarde spareribs met een heerlijke

en verse kruiden

specerijenmix en gelakt met American bbq-saus

- Gegrilde aubergine, courgette en halloumi spies

- Piri piri spiced chicken wings

- Geroosterde roseval aardappel

- ‘Stuffed’ forel met verse kruiden en citroen

- Make your own salad bar met knapperig

- Grilled courgette met gremolata

verse sla en diverse toppings

- Sweet potato met sour cream en bacon

- Assortiment vers afgebakken breekbroden

- Make your own salad bar met knapperig verse sla

met aïoli en diverse tapenades

en diverse toppings
- Assortiment vers afgebakken broden
met diverse smeersels

bbq

TE BOEKEN VANAF 20 PERSONEN. INCLUSIEF LIVE VERZORGING DOOR ONZE

TE BOEKEN VANAF 35 PERSONEN. HIERBIJ MAKEN ONZE TOPKOKS

TOPKOKS VANAF ÉÉN VAN ONZE OKLAHOMA SMOKERS

DE HELE STUKKEN VLEES EN VIS LIVE KLAAR VANAF ONZE INDRUKWEKKENDE
OKLAHOMA SMOKER VAN RUIM 5 METER!

ONZE TOPKOKS MAKEN
DE GERECHTJES AF
VANAF ONZE
OKLAHOMA SMOKER

BBQ WALKING DINNER VANAF € 55,50 EXCL. BTW
- Fajitas met gegrilde ribeye, huisgemaakte

Rijk gevuld buffet met o.a.:

quacemole en een komkommerrelish

- Traditionele Caesar salade van knapperig verse sla

- Kalfszwezerik geservereerd met een baba ganoush

met ansjovis, croutons en parmezaan vlokken

met granaatappel

- Romige salade van roseval aardappel met crème

- Een verse brioche met pulled pork, coleslaw

fraîche, mosterd, verse kruiden en cornichons

en een Coca Cola bbq saus van eigen recept

- Salade van geroosterde groente als zoete

- Een in chimichurri gemarineerd lamsboutje

puntpaprika’s, aubergine en courgette

met een parelcouscous

- Verschillende desem- en speltbroden met

- Zalmzijde in Belgisch kriekbier

boerenboter, olijfolie en zeezout

- Gegrilde avocado met tomatencompote (vega)

Naast de bereiding van al dat lekkers op onze hout gestookte smokers verzorgd door onze topkoks kunnen wij natuurlijk ook altijd
zorgen voor een mooie locatie, bijpassend meubilair en aankleding, ijskoude biertjes, glimlachende gastvrouwen en –heren of zelfs live
entertainment. Het spreekt dan ook voor zich dat wij graag met u om de tafel gaan om de wensen van jullie barbecue catering

bbq

te bespreken zodat wij een passend voorstel kunnen doen.

TE BOEKEN VANAF 25 PERSONEN.
INCLUSIEF LIVE VERZORGING DOOR ONZE TOPKOKS VANAF ÉÉN VAN ONZE OKLAHOMA SMOKERS

GEMENGD TAFELGARNITUUR € 4,10 p.p.

ZOUTJES € 3,65 p.p.

- Gemarineerde olijven

- Luxe nootjes van Gotjé

- Zoute koekjes

- Zoute koekjes

- Peppadew
- Venkelsalami
- Luxe nootjes mix

LUXE TAFELGARNITUUR € 5,15 p.p.

Huisgemaakte groentechips van o.a.;
tomaat, courgette, venkel, ingemaakte bospeen,
bieten en komkommer

- Taggiasche olijven

CRUDITÉS € 5,45 p.p.

- Gerookte amandelen

Van o.a.; wortel, rettich, paprika,

- Fiore kaas; Nederlandse taleggio van Oudwijker

komkommer en little gem

- Spianata romana

Geserveerd met mieriksworteldip en truffeldip

- Scrocchelle; gezouten toastjes

tafelgarnituur

GROENTECHIPS € 2,10 p.p.

BORRELPLANK € 7,95 p.p.
Luxe borrelplank met een assortiment van onze
tafelgarnituren en kaas-worst specialiteiten

AL ONZE TAFELGARNITUREN ZIJN VANAF 10 PERSONEN TE BESTELLEN

HOLLANDSE WORST EN KAAS PLANK € 36,50 p.st.

SALUMI € 44,00 p.st.

- Ossenworst met Amsterdamse ui

ITALIAANSE VLEESSPECIALITEITEN

- Leverworst met grove mosterd

- Mortadella met truffel

- Grillworst met cornichons

- San Daniele ham

- Pikante oude Stolwijker

- Speck di asiago

- Belegen boerenkaas

- Knoflooksalami
- Venkelsalami

LUXE KAAS-WORST PLANK € 39,00 p.st.
FORMAGGIO € 52,00 p.st.

- Venkelsalami

HOLLANDSE KAASSPECIALITEITEN

- Fiore kaas;

kaas-worst
plank

Nederlandse taleggio van Oudwijker

- Extra oude Beemster

- Reypenaar VSOP

- Belegen boerenkaas

- Spianata

- Bastiaanse blauw

- Iberico lomo

- Boeren Leidse

- Scrocchelle;

- Friese nagelkaas

gezouten toastjes

GEBASEERD OP BASIS VAN 50 ITEMS PER PLANK

VAN DOBBEN
BITTERBALLEN
MET PUUR RUNDVLEES
EN DE BESTE
INGREDIËNTEN

GEMENGDE WARME HAPJES € 65,00 p.st.

VAN DOBBEN BITTERBALLEN vanaf€ 44,00 p.st.

GEBASEERD OP 75 HAPJES PER SCHAAL

GEBASEERD OP 50 HAPJES PER SCHAAL

- Gehaktballetjes

Robuuste rundvlees bitterballen

- Yakitori spiesjes

met een romige smaak geserveerd met

- Vegetarische groenteballetjes
- Garnalen spiesjes

grove mosterd

MINI HOLTKAMP CROQUETTEN vanaf € 52,00 p.st.
GEBASEERD OP 28 HAPJES PER SCHAAL

Geserveerd met diverse sausjes

Amsterdamse Holtkamp-croquetjes
zoals de beroemde kalfscroquette,
garnalencroquette, Black Angus of Oude kaas
geserveerd met huisgemaakte mayonaises

warme
hapjes

DEZE HAPJES KUNNEN WIJ AFLEVEREN OP LOCATIE

DEZE HAPJES MAKEN WIJ GRAAG OP LOCATIE AF

RECEPTIE HAPJES € 111,00 p.st.

LUXE RECEPTIE HAPJES € 131,00 p.st.

- Crostini met carpaccio

- Gravad lachs met een hangop met verse dille

en huisgemaakte vijgenchutney

- Gerookte kip en eend geserveerd met een pipet

- Courgette met geitenkaas

met bloedsinaasappel coulis

en een walnoten crumble

- Frisse mini gazpacho

- Blini met gerookte zalm en haring kaviaar

- Grissini met Prosciutto di Parma

- Tortilla met courgette, avocado crème

- Aubergine rolletje met bocconcini

afgetopt met cheddar cheese

en verse basilicum

- Mini kofte

- Gemarineerd gamba spiesje

- Crostini met een makreel van rillette

koude
hapjes

GEBASEERD OP 60 HAPJES PER SCHAAL

EEN KLEIN HAPJE
OM EEN DINER
MEE TE BEGINNEN
OF LEKKER VOOR BIJ
DE BORREL

amuses

AMUSES prijs op aanvraag
ONDERSTAAND EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT OM DE SMAAKPAPILLEN MEE WAKKER TE SCHUDDEN
- Mini steak tartaar met een gebakken kwartelei

- Appelsoep met een gegrilde coquille

- Gerookte zalmtartaar met inktvismayonaise

en een kruim van pancetta

en zoete uiengel

- Cappuccino van langoustine

- Caponata met pesto en gepofte cherry tomaat

- Glaasje mosterdsoep met een bitterbal

- Kalfsfilet met een gel van Amsterdamse ui

van black angus

- Zacht gekookt ei met avruga

AL ONZE AMUSES ZIJN VANAF 10 PERSONEN TE BESTELLEN

PARTYCATERING
jaspers catering company heeft jarenlange ervaring

- Ervaren party managers

met partycatering in Amsterdam en omstreken.

- Vertaling van uw wensen naar een creatief concept

Wij zorgen dat u samen met uw gasten geniet
van uw informele receptie, intieme diner, grootse

- De beste locaties via onze partners

personeelsfeest of formele management meeting.

- Prachtige aankleding met de juiste uitstraling

Hierbij stellen wij ons flexibel op, reageren wij alert

- De inzet van professionele gastvrouwen en –heren

op uitdagingen en nemen wij alles uit handen:

- Thematische catering naar wens

voor, tijdens én na het evenement.
Wij komen graag langs voor een persoonlijke

partycatering

Ons enthousiaste team staat met maximale

kennismaking en nodigen u uit voor een rondleiding

betrokkenheid voor u en uw gasten klaar, zodat

door ons bedrijfspand.

iedereen zich thuis voelt. Op locatie zetten wij ons

In overeenstemming met uw ideeën en budget

culinaire talent in om de catering vlekkeloos te

doen wij vervolgens een voorstel voor de catering

verzorgen. Passie, kwaliteitsbesef en ons brede scala

services. We vertalen uw wensen tot een creatief

aan mogelijkheden zorgen dat wij aan al uw wensen

concept dat tot in detail is uitgewerkt.

kunnen voldoen.

Jaspers catering company is dé cateraar
voor zakelijke en particuliere lunches, diners
en partycatering in heel Nederland.
Wanneer u meer informatie wenst over bijvoorbeeld
bedrijfs- of partycatering
en wat wij voor u kunnen betekenen
neem dan gerust contact op met onze adviseurs via
088 374 5220 of via sales@jasperscc.nl
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.

Treubweg 33
1112 BA Amsterdam - Diemen
www.jasperscateringcompany.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor 2020.
Op elke transactie zijn er Algemene Voorwaarden van jaspers catering company b.v. van toepassing.
Prijs- en product wijzigingen zijn voorbehouden.
© jaspers catering company

