
(BEDRIJFS)CATERING
Meer stuks of personen is in overleg altijd mogelijk

Bittergarnituur 100 stuks 69,00
Geserveerd inclusief sausjes en bestaat uit een mix van 
oa mini frikandellen, mini kaassouflés , mini krokketten, 
bitterballen en bamihapjes
  
Koude hapjes garnituur 50 stuks 37,50
Mix van kaas , worst en gevulde eieren
  
Luxe borrelhapjes 50 stuks 62,50
Mix van gevulde eieren , beenham, carpaccio, 
komkommer-roomkaas , gerookte zalm, 
kipkerriesalade 

Lunch assortiment 5 personen 28,50
Mix van halve pistolets met vleeswaren en vegetarisch  

Lunch assortiment luxe 5 personen  36,00
Mix van halve pistolets met vlees, vis en vegetarisch   

SALADES
1 salade is voldoende voor 8-10 personen.

Rundvleessalade met vleesgarnering 49,50
Zalmsalade met visgarnering 52,50
Huzarensalade met garnering   42,50
Pastasalade met garnering 49,50
 
 

GERECHTEN 
Alle gerechten zijn voldoende voor 8-10 personen. 
Meer stuks of personen is in overleg altijd mogelijk

Mand stokbrood met smeersels 19,00
Zalm in dilleroomsaus 55,00
Warm vlees in pangangsaus 49,50
Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus 52,50
Saté (30 stuks) met pindasaus en stokbrood 49,50
Balletjes (50 stuks) in zoetzure saus 47,50

Gebakken krieltjes  21,00

BUFFETTEN
Warm koud buffet vanaf 10 personen 23,50 p.p
Huzarensalade met garnering, carpaccio, 
stokbrood met smeersels, saté in pindasaus, 
warm vlees in pangangsaus en gebakken krieltjes

Warm koud buffet luxe vanaf 20 personen 25,50 p.p 
Huzarensalade met garnering, rundvleessalade met 
garnering, carpaccio, stokbrood met smeersels, saté in 
pindasaus, warm vlees in pangangsaus, varkenshaaspuntjes 
in champignonroomsaus, balletjes in zoetzure saus 
en gebakken krieltjes

Warm koud buffet 
luxe met vis vanaf 20 personen 28,50 p.p
Huzarensalade met garnering, zalmsalade met 
garnering, carpaccio, stokbrood met smeersels, 
saté in pindasaus, zalm in dilleroomsaus, 
varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus, 
balletjes in zoetzure saus en gebakken krieltjes

 Vegetarisch

Minimaal 1 dag van te voren te bestellen.
Minimaal 3 dagen van te voren te bestellen.

volg ons op Linnaeusweg 100 • Boskoop
0172 - 576 930

boskoop.foodmaster.nl 

foodmaster boskoop

CATERING
ASSORTIMENT

Bestel per email; boskoop@foodmaster.nl, 
telefonisch of loop even bij ons binnen!
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