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Feesten zonder zorgen, is feesten op zijn best!



Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden I Versie 1.2018

Tegen een meerprijs van € 1,50 per persoon kunnen wij 
extra groente leveren en kunt u een keuze maken uit: 
witlofrolletjes met spek of gevulde courgettes.
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VOORWAARDEN LEVERING

GEGEVENS
warm:tijd: koud:Ik wil mijn bestelling ophalen op:Naam:

Straat & huisnummer:

Postcode:

Telefoonnummer:

Woonplaats:

E-mailadres:

Eerste Kerstdag
Afhalen uitsluitend 
tussen 12:00 en 17:00 uur

Tweede Kerstdag 
Afhalen uitsluitend 
tussen 12:00 en 17:00 uur

Oudejaarsdag
Afhalen uitsluitend 
tussen 12:00 en 17:00 uur

Catering Cor Jansen B.V.

Katwijkerbroek 37

2223 XN Katwijk (ZH)

071-4072998

info@cateringcorjansen.nl

www.cateringcorjansen.nl

Geef uw bestelling per e-mail 
of telefonisch door.

Feestelijke cateringmogelijkheden op maat!
Indien u andere wensen heeft voor de invulling van de catering voor de feestdagen, neem gerust contact met 

ons op. Onze culinaire adviseurs bespreken graag uw wensen en stellen de gerechten op maat voor u samen.

•  De producten worden allemaal geleverd op schalen en/
of Chafing-dishes (warmhoudschalen).

•  In de Chafing-dishes houd u de warme gerechten warm en 
kost U hoogstens 2 minuten van uw tijd om de bak met warm 
water te vullen en de bijgeleverde branders aan te steken. 

•  Indien er Chafing-dishes worden meegeleverd, dan brengen 
wij u € 25,00 borg in rekening. Dit bedrag krijgt u terug 
wanneer de Chafing-dishes worden ingeleverd/opgehaald.

•  Bestellingen voor de feestdagen ontvangen wij graag 
minimaal 5 dagen voor levering en kunt u standaard 
ophalen volgens onderstaand schema op afspraak.

•  Voor bestellingen boven de € 250,00 leveren wij ook bij 
u aan huis en berekenen wij € 25,00 voor de bezorging 
en ophalen van de vuile vaat.

SALADES VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

(vanaf 4 personen)
SATÉBUFFET

*

*/**

keuze uit: keuze uit:

keuze uit:

keuze uit:

prijs: prijs:

prijs:

prijs:

aantal: aantal:

aantal:

aantal:

Huzaren: 
4 tot 6 personen
Huzarensalade, sla, gevulde eieren, 
komkommer, tomaten, feestelijk 
opgemaakt met rauwkost en vers fruit

€ 29,50
per schaal, 
incl. 
verpakking

Vega Pastaschotel: 
4 tot 6 personen
Salade van pastaschelpjes, gedroogde 
tomaten, pesto, lenteui, paprika, 
mozzarellabolletjes, olijven, gevulde 
mini-paprika, artisjokkenbodems met 
geitenkaas, feestelijk opgemaakt met 
rauwkost en vers fruit

€ 42,50 
per schaal, 
incl. 
verpakking

Luxe Vleesschotel: 
4 tot 6 personen
Rundvleessalade met rosbief, 
fricandeau, paté, ardennerham/
meloen, gevulde eieren, gevulde 
tomaten, feestelijk opgemaakt met 
rauwkost en vers fruit

€ 49,50 
per schaal, 
incl. 
verpakking

Luxe Visschotel: 
4 tot 6 personen
Zalmsalade met gerookte zalm, 
gerookte paling, forel, makreel, 
genarineerde gamba’s en 
rivierkreeftjes, gevulde eieren, gevulde 
tomaten, feestelijk opgemaakt met 
rauwkost en vers fruit

€ 62,50 
per schaal, 
incl. 
verpakking

Carpaccio van weiderund met 
truffelmayonaise, pijnboompitten 
en Parmezaanse kaas

€ 6,95
per persoon

Licht gerookte kalfslende met 
gefrituurde schorseneren, 
truffelmayonaise en rucola

€ 7,95
per persoon

Huisgemarineerde zalm met 
groene asperges, kwartelei, 
limoenmayonaise en fijne kruidensla

€ 8,95
per persoon

Carpaccio van tonijn met wakame, 
wasabimayonaise en zoetzure gember

€ 9,95
per persoon

Varkenshaasmedaillons met 
huisgemaakte champignonsaus 

€ 19,50
per persoon

Rouleau van kip, salie en Parma-
ham met marsala-saus 

€ 19,50
per persoon

Heel gebraden runder-entrecôte met 
rozemarijn en zeezout, rode wijnjus 
en sjalotjes 

€ 22,50
per persoon

Gegrilde zalmfilet onder een dakje 
van broccoli, pijnboompitten en 
witte wijnsaus met tomaat 

€ 27,50
per persoon

Kipfilet en appelmoes (Kindermenu) € 7,50
per persoon

Saté stukjes van gemarineerde 
kipfilet in satésaus, met nasi- of 
bami goreng, zoetzure komkommer, 
garnituur en kroepoek

€ 14,50
per persoon

* Bovenstaande salades kunnen ook voor meer personen besteld 
worden
** Bovenstaande salades worden geleverd met stokbrood en 
huisgemaakte kruidenboter

* Minimale afname is 4 voorgerechten

* Minimale afname is 4 hoofdgerechten
** Bovenstaande hoofdgerechten worden standaard geserveerd met 
een mix van seizoensgroenten, aardappeltaartje met Provençaalse 
kruiden en gebakken krieltjes met spek en ui. 

*/**



Rederij        van  Hulst

 +31 (0)71 250 19 00       info@rederijvanhulst.nl       Steenbakkerstraat 1, 2222 AT Katwijk aan Zee (centraal kantoor)
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Culinair genieten aan boord

Uw gasten zijn de onze!

Als exclusieve partner van Rederij van Hulst en 

Groene Hart Cruises verzorgen wij tot in de puntjes 

alle catering tijdens vaartochten. Aan boord van één 

van de schepen geniet u van heerlijk eten en drinken 

en van een prachtige vaaromgeving. De beste feesten 

organiseert u op het water. Denk hierbij aan bruiloften, 

(personeels)feesten, recepties, vergaderingen of 

dagtochten met een groep.

Catering Cor Jansen zorgt voor de beste catering-

mogelijkheden bij bedrijven, op feestlocaties of bij u 

thuis. Of het nu gaat om hapjes, lunches, buffetten, 

barbecues en diners of om het aankleden en organiseren 

van uw gelegenheid… Onze ruime ervaring en de volop 

aanwezige vakkennis staan garant voor een stevige basis 

voor al uw feestelijke evenementen. Wij zullen u en uw 

gasten culinair verrassen.

CADEAUIDEE
Een vaarpas
met een tegoed 
voor 1 van de 
rondvaarten en dagtochten 
van Rederij van Hulst.

Blijf op de hoogte van 

ons programma via: 

www.rederijvanhulst.nl


