
 

BORRELS DECEMBER 2019 

NOORDHOST CATERING 

 

KERST-DECEMBERBORRELS 

Noordhost catering kan uw gehele kerstreceptie of andere feestelijk aangelegenheid van dranken 
voorzien.  Wij hebben diverse speciale borrelarrangementen voor u samengesteld. 

DRANKEN - 1 uurs drankenarrangement (fris-wijn-bier-jenever-beerenburg) €6,50 p.p.* 

DRANKEN - 2 uurs drankenarrangement (fris-wijn-bier-jenever-beerenburg) €9,50 p.p.* 

DRANKEN - 3 uurs drankenarrangement (fris-wijn-bier-jenever-beerenburg) €13,50 p.p.* 

 

SNERT OF BRUINE BONENSOEP  & GlüHWEIN 

Snert  of  bruine bonensoep met roggebrood en spek.   €6,50 p.p.* 

Lekkere huisgemaakte glühwein   €3,50 p.p.* 

Welkomstdrankje met feestelijke bubbels  €3,50 p.p.* 

 

LUXE FINGERFOOD HAPJES 

HAPJES-   3 hapjes per persoon een feestelijke hapje  €4,50 p.p.* 

- Bilini met carpaccio -  Geitenkaas lolly met rauwe ham -  Ossenworst  

 

HAPJES-   4 hapjes per persoon een feestelijke hapje €5,50 p.p.* 

- Bilini met carpaccio -  Geitenkaas lolly met rauwe ham -  Ossenworst- Tonijn 

 

HAPJES-   5 hapjes per persoon een feestelijke hapje €6,50 p.p.* 

- Bilini met carpaccio -  Geitenkaas lolly met rauwe ham -  Ossenworst- Tonijn  –  Zalm canapé  

 

 

 

 

www.noordhostcatering.nl 
 
 

http://www.noordhostcatering.nl/


 

STAMPPOTBUFFETTEN - BRONS 

Stamppotten  - boerenkool  – hutspot 

Vleesgerecht - verse rookworst,  gehaktballetjes in jus  en sukadestoof. 

Hierbij serveren  - diverse tafelzuren -huisgemaakte jus -  gedroogde spekjes - appelchutney en een 
frisse rauwkost salade.  € 14,50 p.p.* 

STAMPPOTBUFFET  - ZILVER 

Stamppotten  - boerenkool – hutspot  -  zuurkool 

Vleesgerecht - verse rookworst, gehaktballetjes, sukadestoof . 

Hierbij serveren  - diverse tafelzuren -huisgemaakte jus -  gedroogde spekjes - appelchutney en een 
frisse rauwkost salade.  € 16,50 p.p.* 

 

STAMPPOTBUFFET  - GOUD 

Stamppotten  - boerenkool – hutspot  –  zuurkool  

Vleesgerecht - verse rookworst, gehaktballetjes, varkensprocureur, sukadestoof . 

Hierbij serveren  - diverse tafelzuren -huisgemaakte jus -  gedroogde spekjes - appelchutney en twee 
frisse rauwkost salades. € 18,50 p.p.* 

 

*minimale afname  20 personen. 

*een buffettafel, porseleinen servies, bestek en servetten zijn inbegrepen. 

*de kok en / of gastheer of gastvrouw (host en hostess) zijn bij de prijs inbegrepen. 

*alles wordt voor u opgeruimd en de afwas doen wij. 

*exclusief startkosten van €45,- per gelegenheid. 
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