banqueting
map

Party Support
Smaakvol feesten,
lekker genieten.
Voor u ligt de geheel nieuwe banquetingmap van
Party Support. Deze map is met zorg samengesteld
door Esther Mohr, het hoofd van onze eigen
cateringdienst.
Party Support levert en verzorgt luxe hapjes, buffetten
en lunches. Met creativiteit, bijzondere combinaties en
gevoel voor smaak. Met onze hapjes kunt u uzelf en
uw gasten laten verrassen.
Esther heeft met smaak, visie en creativiteit aan
het assortiment gewerkt. Deze map zal regelmatig
vernieuwd worden zodat het aanbod verfrissend blijft.
Heeft u zelf specifieke wensen? Maakt u ze dan gerust
kenbaar, dan maken wij hapjes en een buffet op maat.
Wij maken met plezier een voorstel voor u.
Namens Party Support,
eet smakelijk.
Januari 2019
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Hapjes
Deze hapjes zijn voorbeelden uit ons assortiment. Prijs: € 1,95 per stuk (minimale afname
80 stuks). De exacte invulling van de hapjes zullen we altijd afstemmen naar uw wensen.
Bel of mail ons voor uw bestellingen: 0251-218727 of info@partysupport.nl.

vegetarisch
bruschetta
roggebrood
spiesje
bruschetta
bruschetta

vlees
wrap
bruschetta
bruschetta
bruschetta

vis
canapé
wrap

bruschetta
bruschetta
roggebrood
schuitje
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geitenkaas en vijgenchutney
brie, balsamico en walnoot
mozzarella, tomaat, basilicum, gemarineerd in een pesto dressing
kruidenkaas, rucola en gegrilde groenten
verse eiersalade

gerookte kip, mango, sla en een huisgemaakte kerrie mayonaise
carpaccio, rucola, truffelmayo en gran padano
geitenkaas, vijgenchutney en prosciutto
kruidenkaas, parmaham en rucola

verse tonijnsalade
kruidenkaas, sla, gerookte zalm, rode ui en
huisgemaakte limoen/koriander-mayonaise
makreel, kruidensmeersel en rode ui
gerookte zalm, limoen mayonaise en bosui
haring en ui
vers gemaakte krabsalade

lunch
buffet

borrel
buffet

b.b.q.
arran
gement

Buffetten
lunchbuffet

borrelbuffet

vanaf 15 pers. € 15,50 p.p.

vanaf 15 pers. € 12,50 p.p.

• 3 soorten kaas
• 3 soorten vleeswaar
• verse eiersalade
• verse tonijnsalade
• diverse luxe broodjes en zachte bollen
• verse fruitsalade
• melk en jus d’orange
• eventueel aan te vullen met
een soepje à € 2,50 p.p.

Diverse kazen, droge worst, brood met
huisgemaakte tapenade en aioli. Paté met
toast, heerlijke olijven, gemengd assortiment
luxe hapjes (2 p.p.).

satébuffet

b.b.q. arrangement

vanaf 15 pers. € 12,50 p.p.

Eventueel aan te vullen met amuse, wrap
of bruschetta à € 1,95.

vanaf 15 pers. € 18,- p.p.

• 2 stokjes kipsaté p.p.
• gebakken uitjes, atjar, kroepoek
• pasta salade
• komkommersalade
• aardappelsalade
• satésaus
• vers gebakken stokbrood met
kruidenboter en aioli

• saté van kippendijen
• gemarineerde procureur
• lamskotelet
• hamburger

Warme buffetten worden na overleg
met u op maat gemaakt.

Wilt u liever niet zelf bbq-en dan kunnen wij
dat ook voor u doen. Luxere vlees/vis keuze
is uiteraard ook mogelijk tegen een meer prijs.
Indien u geïnteresseerd bent in een van onze
overheerlijke buffetten, kunt u altijd contact
met ons opnemen voor een buffet op maat.
Bel of mail ons: 0251-218727 of info@
partysupport.nl.
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Belegde broodjes
Wilt u liever een luxe belegd broodje/vergaderlunch dan kunt u een keuze maken
uit ons aanbod. Minimale afname 12 broodjes. Bel of mail ons voor uw bestellingen:
0251-218727 of info@partysupport.nl.

vegetarisch
luxe bruine bol
italiaanse bol
waldkorn
bruine bol

vlees
pistolet
waldkorn
milano broodje
pistolet

vis
bruine bol
pistolet
ciabatta
zachte bol
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verse eiersalade en sla
mozeralla, tomaat, pesto-kruidenkaas en rucola
gegrilde groenten, sla en een paprika spread
geitenkaas, honing, walnoot en sla

€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

carpaccio, rucola, truffelmayo en gran padano
kipfilet, avocado en sla
sla, tomaat, bacon en mosterd/mayo-dressing
filet americain, sla en ei

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

verse tonijnsalade, sla, rode ui en augurk
gerookte zalm, rode ui, sla en een limoen/koriander dressing
makreel, creme fraiche, rode ui en kappertjes
haring, ui en zuur

€ 3,75
€ 4,75
€ 4,50
€ 3,00

zuivel
soepen

&

sapjes

salades

Soepen
diverse verse soepen

minimale afname 2 ltr. / prijs vanaf € 25,00
Minimale afname 2 ltr. (dit is genoeg voor 8 personen).
Incl. huur hotpot, soepkom en schotel, lepel en vuilretour.

Zuivel & sapjes
• Verse jus d’orange, per liter
• Halfvolle melk, per liter
• Beker yoghurt met cruesli en bosvruchten
• Beker verse fruitsalade

€ 4,50
€ 2,00
€ 2,75
€ 3,75

Salades
• Frisse groene sla soorten met puntpaprika, komkommer,
tomaat vinaigrette en verse kruiden
• Salade met tonijn, diverse sla soorten, rode ui, augurk
en een huisgemaakte dressing op mayonaise basis
• Geitenkaas, honing, walnoot en een vinaigrette

Vanzelfsprekend hebben we een ruime
keus aan frisdranken, sapjes, wijnen en
bier voor u. Vraag gerust naar onze actuele
drankenassortiment. Bel of mail ons:
0251-218727 of info@partysupport.nl.
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€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

