Deze cateringlijst is samengesteld door restaurant Vooges Kennemer en is te gebruiken voor
alle evenementen die plaatsvinden op de Kennemer Golf & Country Club. Indien onze
suggesties niet volledig aansluiten op uw wensen, neemt u dan vooral contact met ons op.
Wij maken dan graag in overleg met u een passend voorstel.

Suggesties voor ontvangst
-

Prijzen pp

1 kopje koffie/ thee met diverse zoetigheden
1 kopje koffie/ thee met appeltaart

Suggesties voor lunch
-

Prijzen pp

Soep van de dag en luxe belegde minibroodjes vanaf
15.00
Glaasje soep, divers soorten brood, divers beleg & runderkroket
16.50
Warme lunch van de menukaart
v.a. 19.50
Biefstuk, brood & salade
17.50
Lunchbuffet (vanaf 15 personen) incl. karaffen melk & karnemelk
v.a. 18.50
(soep van de dag, div soorten brood, beleg & dips met salade of kroket)
Take away lunch (broodje ham, broodje kaas, candybar, stuk fruit, petflesje) 12.75

Suggesties voor turnsnacks
-

5.00
6.75

Prijzen pp

Huisgemaakt saucijzenbroodje
Steamed bun met pulled porc, cole slaw & barbecuesaus
Steamed bun met pekingeend, komkommer & Hoisinsaus
Rolletje van Chinees pannenkoekje met pekingeend, lente-ui & Hoisinsaus
Broodje hamburger
Hotdog met zuur, uitgebakken uitjes & drie sauzen
Broodje beenham
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4.50
5.50
6.50
5.50
6.50
5.00
5.00

Vervolg suggesties voor turnsnacks
-

Prijzen pp

Broodje kroket met mosterd
Yakitori & curry spiesjes (van beide 1)
Blini’s met divers beleg (per stuk)
(bijvoorbeeld tonijnsalade, gerookte makreel, avocado/garnalen)
Glaasje soep van de dag
Sandwiches met diverse beleg (3 laags), per puntje:
Broodje ½ rookworst met mosterd
Spiesje van Kipdijen, huisgemaakte kokoscashewnotensaus & brood
½ wrap, diverse soorten beleg
Fruitspies van vers seizoensfruit
Oester met citroen & rode wijn-sjalotvinaigrette
Oester Nam Kee stijl: gestoomde oester met zwarte bonensaus

Suggesties voor borrelhappen
-

5.00
3.50
3.50
v.a. 3.50
3.50
5.00
8.50
4.50
4.50
3.50
5.00

prijzen pp

Luxe belegde crostini
(bijvoorbeeld gerookte zalm, carpaccio of rosbief met truffelmayo)
Puntzakje friet
Blini met beleg, diverse mogelijkheden
½ wrap, diverse mogelijkheden
Assortiment koude borrelhappen
(bijvoorbeeld brood met dips, kaas, worst of gemengde noten)
Assortiment warme borrelhappen
(bijvoorbeeld flammkuchen en gemengd bittergarnituur)
Assortiment warme en koude borrelhappen
Gemengd bittergarnituur
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3.50
4.00
3.50
4.50
v.a. 5.50
v.a. 5.50
v.a. 5.50
v.a. 3.25

Suggesties voor diner
-

Prijzen pp

Hoofdgerecht
2 gangenmenu (voor- en hoofdgerecht)
3 gangenmenu
BBQ (vanaf 30 personen)
Walking dinner (vanaf 15 personen)
Buffet (vanaf 30 personen)
(bijvoorbeeld tapas of sushi)
Indische rijsttafel (vanaf 25 personen)
Itialiaans, Spaans, Mexicaans buffet (vanaf 25 personen)
Kaasfondue (vanaf 25 personen)

19.50
v.a. 26.00
v.a. 31.00
v.a. 25.00
v.a. 35.00
v.a. 25.00
v.a. 20.00
v.a. 20.00
v.a. 21.00

Bovenstaande is een greep uit de mogelijkheden. Zin in iets anders, maar staat het er niet
bij? Neem dan gerust contact met ons op.
Met enthousiasme zien wij uit naar uw reactie.
Hartelijke groet,
Vooges Kennemer
Peter de Rooij
Frank Rustman
Mendy Hendriks
kennemer@vooges.nl
023 571 31 89
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