	
  

THUISHAVEN CATERING 2016
Met meer dan honderdduizend festivalbezoekers per jaar, deinst de goed getrainde
keukenbrigade van Thuishaven nergens voor terug. Daag ons uit en wij geven uw
event een originele en professionele, culinaire draai.
In dit document vindt u onze catering prijzen, alle prijzen zijn excl BTW. Uiteraard willen
wij u zo goed mogelijk bedienen en daarom kunt u voor verdere specificatie of een
offerte op maat contact opnemen via evenement@thuishaven.nl
Het is bij thuishaven ook mogelijk de catering uit te kopen tegen een vast bedrag per
bezoeker.
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1. FOOD
Sandwichlunch* (min 50 pers.)
Lunch A: Sandwiches
Lunch B: Sandwiches en soep

€ 12,50 p.p.
€ 15,50 p.p.

*Bv. zuurdesem bruin & wit met;
- carpaccio filet, parmezaanse kaas en pijnboompitten
- boeren belegen kaas
- zalm, roomkaas en bieslook

Thuishaven festivalstyle menu*
- Ierse aberdeen angus burger op brioche bol met zoet zure rode ui, cheddar,
€ 8,50 p/stuk
streaky bacon en citroenmayonaise
- Steak Sandwich met mierikswortel mayo en uien chutney op bierbrood
€ 9,00 p/stuk
- Broodje sate van kipdijen met zoetzure komkommer, pindasaus en krokante uitjes € 7,75 p/stuk
- Pita falafel met tzatziki, gegrilde aubergine en rode peper
€ 6,50 p/stuk
- Pulled beef of pork op bier brood en koolsla
€ 7,75 p/stuk
- Broodje hotdog, met augurken relish, krokante uitjes, chipotle ketchup en
€ 6,75 p/stuk
mayonaise
- Italiaanse ricotta-spinazie ravioli met salie botersaus
- Mexicaanse nacho’s met guacamole, salsa, zure room en jalapeno’s
- Vietnamese groenten loempia’s
- Spelt broodje met verse gegrilde groente hummus, avocado, tomaat en rucola
- Quesadilla met nacho’s, zure room, guacamole en salsa
- Verse salade van tomaat, komkommer, avocado, ei, gemengde sla,
mosterdmayonaise en goede olijf olie met citroen (1 portie = 100 gram)

€ 8,50 p/stuk
€ 5,75 p/stuk
€ 4,50 p/stuk
€ 6,95 p/stuk
€ 7,65 p/stuk
€ 4,95 p/portie

*Bij afname van het festivalstyle menu voor kleinere groepen dan 100 man brengen we 1 extra
euro in rekening per gerecht

	
  

	
  

BBQ* (min 50 pers.)
Grill A: spareribs, garnalen spies, malse kippendij saté
Grill B: spareribs, klein broodje pulled pork, runder bavette, zeebaarsfilet

€ 19,50 p.p.
€ 26,50 p.p.

*Beide BBQ menu’s worden geserveerd met brood + smeersels, salades en friet.
BBQ pakketten zijn in overleg aan te passen. Vega optie op aanvraag mogelijk.
Pizza’s
- Margarita
- Della-casa (parmaham, mozzarella en mascarpone)
- Salami (salami, paprika en gorgonzola)
- Tonno (tonijn, tomaat, mozzarella en ui)
- Vega (tomaat, mozzarella, champion, paprika en ui)

Borrelhapjes (min 50 pers.)
Borrelhapjes A: pinda’s, olijven, borrelnootjes, zoute koekjes etc.
Borrelhapjes B: wrap rolletjes, peppadew, spiesje met vijg, dadel en kaas etc.

€ 3,50 p.p.
€ 5,50 p.p.

Bittergarnituur
Bitterbalgarnituur
Hollands bittergarnituur:
Indonesisch bittergarnituur:

€ 3,25 p.p.
€ 4,75 p.p.
€ 5,00 p.p.

	
  

bitterballen met mosterd
kaas, bitterbal, grillworst, mini snacks ed.
dim sum, loempia’s, mini snacks ed.

	
  

2.1 BEVERAGES
Koffie- en thee buffet uit kannen
Koffie- en thee deluxe met koekje, croissant, heel fruit, makarons ed.
Melk en karnemelk

€ 5,00 p.p.
€ 7,75 p.p
€ 2,50 p.p.

Verse jus in kannen
Limonade voor kids
Biologische en natuurlijke frisdranken*
	
 
Welkomstdrankje (bv. Cava)
	
 
Uitkoop nationaal assortiment (tapbier, fris, huiswijn)*
Uitkoop nationaal assortiment + Binnenlands Gedestilleerd*
Uitkoop internationaal assortiment + Buitenlands Gedestilleerd*

€ 3,75 p.p.
€ 1,60 p/glas 	
 
€ 3,50 p/glas 	
 

NB. Uitkoop bar vanaf 4 uur voor een vast aantal personen.
*specificering op volgende pagina

	
  

€ 5,50 p/glas 	
 
€ 6,00 p.p.p/uur 	
 
€ 7,25 p.p.p/uur 	
 
€ 11,50 p.p.p/uur

	
  

2.2 BEVERAGES SPECIFISERING
Huiswijnen
Rios de Chile Varietal Chardonnay 2015
Sierra de Enmedio Monastrell Rosado 2015
Rios de Chile Varietal Cabernet Sauvignon 2014

Chili /wit
Spanje /rosé
Chili /rood

€ 22,50 p/fles
€ 22,50 p/fles
€ 22,50 p/fles

Hoger segment wijnen*
Castel Firmian Pinot Grigio 2015
Southbank Estate Sauvignon Blanc 2014
Rios de Chile Reserva Chardonnay 2015
Boschendal Blanc de Noir 2014
Pomponette Coteaux d'Aix-en-Provence 2015
Luccarelli Primitivo IGP Puglia 2014
Rios de Chile Reserva Carmenère 2013
Finca Flichman Gestos Malbec/Malbec 2013

Italië /wit
Nieuw-Zeeland /wit
Chili /wit
Zuid-Afrika /rosé
Frankrijk /rosé
Italië /rood
Chili /rood
Argentinië /rood

€ 29,00 p/fles 	
 
€ 33,50 p/fles
€ 34,50 p/fles 	
 
€ 35,75 p/fles
€ 44,00 p/fles 	
 
€ 28,50 p/fles
€ 34,50 p/fles
€ 37,50 p/fles

*Bij uitkoop van een hoger segment wijn wordt de meerprijs per fles in vergelijking tot
de huiswijn berekend.
Biologische en natuurlijke frisdranken*
Lemonaid 33cl = biologisch (limoen, bloedsinasappel, maracuja)
Proviant 33cl = natuurlijk (citroen-gember, rabarber)
Heldenpause 33cl = natuurlijk
Cucumis 33cl = natuurlijk

€ 3,50 p/fles
€ 3,50 p/fles
€ 4,50 p/fles
€ 4,50 p/fles

*Bij uitkoop van het biologische en natuurlijke frisdranken pakket wordt de meerprijs
per fles in vergelijking tot een regulier glas frisdrank berekend.

	
  

