Bubbles & Blessings Catering

Onze arrangementen
Ontbijt
Simple
Luxe

Kleine croissant met huisgemaakte jam en
boter, bakje yoghurt met huisgemaakte
granola en fruit.
Luxe broodjes, croissant, chocolaatjes, bakje
vers fruit, bakje yoghurt, muesli, gekookt eitje
en divers beleg: kaas, eisalade, zalm, ham,
tonijnsalade en hagelslag.

Brunch/lunch
Simple
•
•
•
Luxe
•
•
•
Healthy
•
•
•

2 broodjes met divers beleg
soepje
komkommersalade
2 broodjes met divers beleg
vers fruit of rijk gevulde salade
soep of kroket
wraps met divers beleg
frisse vegetarische couscoussalade
gehaktballetjes in saus

Borrel/sweets
Simple
4 warme en koude hapjes, nootjes en chips.
Deluxe
6 warme en koude hapjes.
Tea time
Sandwich met kipfilet en roomkaas, sandwich
met zalm en komkommer, sandwich met
eiersalade, stukje brownie, plaatgebakje, scone
met clotted cream en jam, en een
kersenmuffin.
Sweet petit
Petit glace, bonbons, koekjes en cake.
Diner
Simple
Luxe
Deluxe

Healthy

Warme maaltijd, geserveerd stokbrood en
salade.
Drie warme gerechten, geserveerd met
stokbrood, salade en friet.
• 2 soorten carpaccio op schalen
• soep met stokbrood
• gebraden rosbief, huisgerookte zalm,
aardappelgarnituur, dragonsaus,
bietensalade
Rijk gevulde salade(s), soep en stokbrood met
kruidenboter, hummus en tapenade.

€ 5,00 p.p.
€ 15,00 p.p.

€ 9,50 p.p.

€ 12,50 p.p.

€ 9,50 p.p.

€ 5,00 p.p.
€ 8,00 p.p.
€ 15,00 p.p.

€ 2,75 p.p.

€ 12,50 p.p.
€ 17,50 p.p.
€ 25,00 p.p.

€ 15,00 p.p.

Drankarrangement
Ontbijt
Kannen koffie, potten thee en verse jus
d’orange.
Brunch/lunch
Melk, karnemelk, verse jus en een verse
smoothie kiwi-banaan.
Borrel/sweets
Bier, wijn en diverse frisdranken.
Diner
Witte wijn, rode wijn, spa rood en spa
blauw.
Serviesarrangement
Ontbijt
Klein bordje, kopje, glas, bestek, servetten
en linnen.
Brunch/lunch
Bordje, soepkom, glas, bestek, servetten en
linnen.
Borrel/sweets
Wijnglazen en frisglazen
Diner
Borden, serveerschalen, waterglas, bestek,
servetten en linnen.
Personeel
10-20 gasten
20-40 gasten
40-70 gasten
70-100 gasten

€ 4,00 p.p.
€ 5,00 p.p.
€ 10,00 p.p.
€ 10,00 p.p.

€ 2,50 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 5,00 p.p.

1 medewerker
2 medewerkers

€ 25,00 per uur
€ 45,00 per uur

3 medewerkers
4 medewerkers

€ 60,00 per uur
€ 75,00 per uur

Losse broodjes en salades
Beenham met komkommersalade, rode ui, tomaat en ei
Kaas met selderijsalade, wortel, sla, paprika en komkommer
Beenham en kaas met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Kaas met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Brie met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Gerookte kip met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Filet americain met rode ui, sla, tomaat en ei
Rosbief met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Oude kaas met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Parmaham met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Ossenworst met rode ui, sla, tomaat en ei
Kipsatésalade met rucola, tomaat, ei en sambal
Gerookte kip en kaas met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Beenham en oude kaas met sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Tonijn met rode ui, sla, wortel, komkommer, tomaat en ei
Oude kaas met pesto, rucola, rode ui, pijnboompitten en zontomaat
Luxe specialiteiten
Brie met walnoot, honing, tijm, rucola en stoofpeer
Beenham met kruidenkaas, rucola, rode ui en tomaat
Geitenkaas met walnoot, honing, tijm, rucola en stoofpeer
Geitenkaas met pesto, rucola, rode ui, pijnboompitten en zontomaat
Gerookte kip met kerriemayonaise, rucola, pijnboompitten en mango
Geitenkaas met bacon, honing, rucola, rode ui en zontomaat
Geitenkaas met parmaham, tomatentapenade, rucola, olijven, rode ui en tomaat
Parmaham en oude kaas met pesto, rucola, pijnboompitten en zontomaat
Tonijn met citroen-dillemayonaise, kappertjes, rucola, rode ui, tomaat en ei
Tonijn met tomatentapenade, rucola, rode ui, kappertjes en tomaat
Mozzarella, tomaat en pesto met rucola, rode ui en pijnboompitten
Gerookte kip met muhammara, walnoot, rucola en feta
Geitenkaas met verse vijg, honing, rucola en pijnboompitten
Gerookte kip met bacon, citroen-dillemayonaise, rode ui, tomaat en rucola
Vitello tonnato (kalfsvlees met tonijnmayonaise) met pesto, rucola, rode ui, olijven,
pijnboompitten en zontomaat
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Filet americain met pesto, rucola, rode ui, olijven, kappertjes, paprika en zontomaat
Lamsham met koriandermayonaise, rucola, pijnboompitten en zontomaat*
Carpaccio met truffelmayonaise, pesto, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en zontomaat
Parmaham met pesto, peppadews, rucola en pijnboompitten
Runderpastrami met truffelmayonaise, rucola, rode ui, pijnboompitten en
zontomaat*
Salami en chorizo met paprikamayonaise, Parmezaanse kaas, rucola, rode ui
en zontomaat
Gerookte kip met avocadomayonaise, rucola, rode ui, pinda’s en zontomaat
Ossenworst met komkommerkwark met knoflook, rucola, rode ui en tomaat
Gerookte kip met pittige Mexicaanse tomatensalsa, rucola, rode ui en komkommer
Parmaham met truffelboter, Parmezaanse kaas, rucola, rode ui en zontomaat
Gerookte zalm met kruidenkaas, rucola, rode ui en tomaat
Gerookte zalm met truffelmayonaise, pesto, rucola, rode ui en zontomaat
Gerookte zalm met citroen-dillemayonaise, rucola, rode ui, tomaat en kappertjes
Warme specialiteiten*
Warme beenham met honingmosterdsaus
Warm vlees met pindasaus
Grote gehaktbal met saus naar keuze
Kipreepjes met sla, tomaat, ui en piripirisaus
Gebakken ei met beenham en kaas
Gebakken ei met bacon, beenham en kaas
Pulled pork met bbq-mangosaus, wortel en rode ui
Hummus-specialiteiten
Hummus met rucola, avocado, komkommer, zontomaat en pijnboompitten
op een vega-broodje
Hummus met rucola, gerookte kip, komkommer, zontomaat en pijnboompitten
Salades
Carpaccio op Franse mesclunmelange met komkommer, tomaat, rode ui, olijf,
zontomaat , ei, pijnboompitjes en dressing naar keuze
Gerookte kip op Franse mesclunmelange met komkommer, tomaat, rode ui, olijf,
zontomaat, ei, pijnboompitjes en dressing naar keuze
Geitenkaas op Franse mesclunmelange met komkommer, tomaat, rode ui, olijf,
zontomaat, walnoot, ei en dressing naar keuze
Gerookte zalm op Franse mesclunmelange met komkommer, tomaat, rode ui,
olijf, zontomaat, ei, pijnboompitjes en dressing naar keuze
(* niet verkrijgbaar via Thuisbezorgd.nl)
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