
catering brochure

Warm Buffet                  Koud Buffet       
Lunches           BBQ Schotel
Gourmet schotel          Tapas
Themabuffet              Bittergarnituur



ambitie
Al meer dan 20 jaar zijn wij bekend om onze catering. Belangrijk is 

dat uw gasten terugkijken op een geslaagd gebeuren. 

Wij verzorgen daarom met 100% overgave uw eetmoment op 
ieder feest of gelegenheid. “Klant is koning” is dan ook geen loze 

belofte maar het uitgangspunt bij het ontwikkelen van onze  
culinaire creaties en totale dienstverlening. 

Dit alles in overleg en samenspraak met u, voor elk budget:  het 
is tenslotte uw feest, bijeenkomst, receptie, opening, bruiloft of 

vergadering.

In deze brochure vindt u een overzicht van al onze  
mogelijkheden. Ook voor benodigde materialen en sfeervolle 

aankleding kunt u bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet, 

Hans, Dennis & Patrick



schotels
   KLEIN  MIDDEL GROOT
                                                                                        1-2 personen         3-4 personen        6-7 personen
 
HUZARENSALADE  15.00    22.50   30.00
Feestelijk opgemaakte 
schotel met diverse 
soorten rauwkosten 
en groenten 

VLEESWAREN SCHOTEL  23.00    33.00   40.50
Huzarensalade opgemaakt
met 5 soorten vleeswaren, 
rauwkosten en groenten
 

 
VISSCHOTEL  27.00    42.00   57.00
Huzarensalade opgemaakt
met 8 soorten vis,  
rauwkorsten en groenten

 



vlees & vis
     MIDDEL GROOT
                                                                                                          +/- 8 personen       +/- 16 personen
 
VLEESSCHOTEL      47.50         62.50
Feestelijk opgemaakte            
schotel op een ronde 
zwarte schaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISSCHOTEL     75.50         95.50
Feestelijk opgemaakte            
schotel op een ronde 
zwarte schaal 

 



koud & warm buffet
   PER PERSOON 
                                                                                        
 
KOUD BUFFET          17.50   vanaf 15 personen
Huzarensalade              
5 soorten vleeswaren          
8 soorten vis          
Gevulde tomaten 
Gevulde eieren 
Diverse soorten rauwkosten
Stokbrood & Kruidenboter
 

 
WARM BUFFET          19.00  
Witte rijst, Dunne mie of Nasi
150 gr. Babi-Pangang
2 Varkens saté met satésaus 
1 Gemarineerde kippenbout 
Mini-gehaktballen in zoete warme saus
DIV. Oosterse garnering 
(Seroendeng, sambal, ketjap, kroepoek, atjar, gebakken uitjes)

- Buffetten kunnen in overleg anders samengesteld worden - 
- Minimaal 1 week van te voren bestellen - 



hapjeskaart
 
             Voor een gelegenheid op uw werk of voor een feestelijke gelegenheid thuis 
 
 
Portie kaas en druif op prikker    0.40 
Schijf leverworst     0.40  
Schijf salami    0.40  
Salami / augurk op prikker    0.95  
Tomaat / mozzarella / balsamico op prikker  0.95 
Carpaccio / zalm carpaccio     1.50 / 2.00  
   

Diverse amuses 

Vegetarisch    1.75     
Brie, mozzarella en fetakaas 

Vis    2.50    
Gerookte zalm, Hollandse garnalen, 
zalm / garnalen, krab em forel 

Vlees    1.75     
Paté, rauwe ham en carpaccio 

Bittergarnituur  

Gemixte bittergarnituur     0.45 per stuk
 
 



bbq 
   PER PERSOON 
                                                                                        
 
POPULAIR             8.00
1 BBQ worst
1 hamburger
1 gemarineerde speklap
1 gemarineerde kipfilet 

SPECIAAL             9.25
1 varkenshaas spies
1 gemarineerde kipfilet
1 kipsate spies
1 hamburger 
 

ROYAAL           10.50
1 hamburger
1 kipsate spies
1 gemarineerd varkens filetlapje
1 gemarineerde speklap
1 gemarineerde biefstuk spies 

DU CHEF           11.70  
1 hamburger
1 varkenshaas spies
1 gemarineerde biefstuk
1 gemarineerde kipfilet
1 kipsate spies 

DE LUXE           13.70
1 gemarineerde biefstuk  
1 gemarineerde kalkoenfilet
1 varkenshaas spies
1 kipsate spies
1 gemarineerde scampispies

SPIESENFESTIVAL            13.25 
1 biefstukspies
1 kipsate spies
1 kippendijenspies
1 tandorispies (kalkoen)
1 scampispies

- Dit zijn onze standaardpakketten -



bbq & steelpan
 Zelf samenstellen                                                                                         
 
U kunt natuurlijk uw pakket samenstellen, naar eigen wens, met de volgende vleessoorten:

Hamburger
BBQ worst
Gemarineerde speklap
Gemarineerde varkenshaaslapjes
Gemarineerde varkenssteak
Varkenshaas - saté - spies
Sjaslik
Gemarineerd procureurlapje
Gemarineerde varkensfilet
Gemarineerde rundersteak
Gemarineerde runderschnitzel
Gemarineerde kipfilet

Aanvullingen BBQ en steelpan     7.50 per persoon

Rauwkostsalade
Huzarensalade
Aardappelsalade
Stokbrood & Kruidenboter
Cocktailsaus - Knoflooksaus - Zigeunersaus - Joppiesaus

Gas voor BBQ     15.50



lunches

 Wij stellen samen met u de lunch die u in gedachten heeft 

samen. Informeer naar de mogelijkheden.
 



aanvullingen 
                                                                                           
Deze diverse gerechten zijn als aanvulling op uw buffet te bestellen:

1 stokje saté met saus     1.75
1 kippenboutje     1.75
1 gehaktbal met saus (20 gram)     0.75



tapasplank
Wij stellen samen met u de tapasplank die u in gedachten

heeft samen. Informeer naar de mogelijkheden.

- Te bestellen vanaf 15 personen. 9.75 euro per persoon -



fotoimpressie







buffet benodigdheden 
                                            Wij verhuren ook: 

Statafels

Buffettafels

Couverts
 

- Ook voor andere benodigdheden voor uw feest
kunt u bij ons terecht -



contact
RESTARIA PANNENSCHUUR

Pannenschuurplein 46
5061 WP, Oisterwijk

Telefoon: 013-5282951
E-mail: info@restariapannenschuur.nl

Website: www.restariapannenschuur.nl
www.facebook.com/ Pannenschuuroisterwijk 


