www.uwfeestorganisator.nl

www.deverhuurcentrale.nl

www.partycateringcentrale.nl

www.plazaevents.nl

Johan Vestersstraat 37, 5644TB Eindhoven. Tel: +31(0)40-844 0771
info@plazaevents.nl

M : +31 (0)6- 460 764 39

STAMPPOTTEN BUFFETTEN
MENU 1:

Minimaal 25 personen, seizoen gebonden

SOEPEN :
U heeft de keuze uit 1 soep:
• Erwtensoep
• Tomatensoep
• Groentesoep
STAMPOTTEN:
U heeft de keuze uit 3 stamppotten
• Boerenkool stamppot
• Zuurkoolstamppot
• Hutspot
• Andijviestamppot
• Rucolastamppot
• Spitskoolstamppot
• Rodekoolstamppot
BIJGERECHTEN:
U heeft de keuze uit 3 bijgerechten:
• Grootmoeders stoofpot (hachee)
• Gehaktballen in Jus
• Rookworst
• Braadworst met uiensaus
• Speklappen
DESSERT: (vers gebakken)
• Appeltaart met slagroom
of
• Wintertaart (kersen, schuim en Slagroom)
of
• Advocaattaart

Prijzen: inclusief 6 % btw, servies, bestek en reinigingkosten:
• Stamppottenbuffet met bijgerecht
per persoon:
• Stamppottenbuffet met bijgerecht en dessert
per persoon:
• Soep, Stamppottenbuffet met bijgerecht
per persoon
• Soep, Stamppottenbuffet met bijgerecht en dessert
per persoon

OPMERKING:
Huurprijzen ( excl. 21 % btw)

€
€
€
€

14,-16,95
17,-20,--

Buffettafel afgerokt + naparons
1,80 mtr x 0,80 mtr
Statafel strech afgerokt
0,85 cm ø
Deze en andere materialen zijn uiteraard bij ons te huren. Zie ook www.deverhuurcentrale.nl

€ 15,00
€ 14,50

Zie verder
KVK Eindhoven: 17186387,
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MENU 2 :

M : +31 (0)6- 460 764 39

STREEK-STAMPPOTTENBUFFET

Vanaf 25 personen ,verkrijgbaar vanaf 1 oktober tot 1 april

Er wordt met producten gewerkt die de tijd krijgen om tot wasdom te komen. Toevoegingen zijn
niet nodig: de pure smaak van het product maakt het lekker.
DUURZAAMHEID : Er wordt altijd gewerkt met VERSE producten uit de streek van Eindhoven.

STREEK- STAPOTTENBUFFET a € 15,50 per persoon incl. 6 % btw bestaande uit:
•

Erwtensoep met roggebrood (Bakker Meelmuts Eindhoven) en spek (de Blije Big, Eindhoven)

•

Andijviestamppot en via Veggie tomaten ( Tuinderij Koolen Asten met verse worst
de Blije Big, Eindhoven

•

Rodekoolstamppot met appels (Philips Fruittuin, Eindhoven) volgens authentiek recept met
plakken gebakken bloedworst ( Blije Big, Eindhoven )

•

Zuurkoolstamppot met banaan , crème Fraîche en belegen kaas (Genneper Hoeve,Eindhoven)
met uitgebakken speklappen (de Blije Big, Eindhoven).

Dit menu is exclusief borden, bestek e.d. Deze en andere materialen zijn uiteraard bij ons te huren. Zie ook
www.deverhuurcentrale.nl
Huurprijzen ( excl. 21 % btw)
Dinerborden
per 5 stuks
€ 1,25
Soepkop
per 5 stuks
€ 1,75
Mes en vork
per set
€ 0,30
Buffettafel afgerokt met naparons
1,80 mtr x 0,80 mtr
€ 15,00
Statafel strech afgerokt
0,85 cm ø
€ 14,50
Reinigingskosten: € 0,75 excl 21 %.btw per persoon
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