Cafe ‘t Hemeltje
Bloemendaal
Café – Bar – Party - Catering
Bloemendaalseweg 102
2061 CN Bloemendaal
www.hemeltje.nl

Kvk Amsterdam : 34048745
Rabobank : 32.44.90.445
SVH leerbedrijf - Lid KHN

Telefoon : 023 5255759
BTWnr: 8077.90.606.B.01
Email: cafe@hemeltje.nl

Luxe Borrelhapjes

*

Opgemaakt met gerookte zalm, krabsalade, carpaccio, filet americain en brie.
Afname per 25 stuks
Prijs per stuk
€
1,25

Salades per schaal voor 8 à 10 personen:
*

Pasta-Tonijnsalade

€

65,00

3-kleurenpasta met tonijn, groene olijven, gedroogde tomaten, rode ui en Italiaanse kruiden

*

Kip-Kerriesalade

€

70,00

Een zeer fijne melange van salade met stukjes kip gegarneerd met ananas en plakjes kipfilet

*

Rundvleesalade

€

80,00

Een schotel met als basis een verfijnde rundvleessalade die wordt vergezeld
van diverse vleessoorten, o.a. rosbief, achterham, fricandeau

*

Russisch Ei

€

90,00

Een schotel die bestaat uit een opmaak met rundvleessalade
waar over heen eieren met een fijne dressing en ansjovis.
Afgegarneerd met diverse vissoorten zoals sardines, haring, makreel, etc.

*

Zalmsalade

€ 110,00

Een saladeschotel met als basis een zalmsalade van hoge kwaliteit, afgegarneerd
met diverse soorten luxe vis zoals gerookte zalm, gerookte paling, garnalen, etc..

Warme gerechten voor 8 à 10 personen:
*

Warme Beenham in Honing/Mosterdsaus

€

52.50

€

60,00

1e kwaliteit beenham met huisgemaakte honing/mosterdsaus

*

Kip Pilaf

Stukjes kip in een zachte zoetzure saus met oa. champignon,ui,paprika en diverse vruchten

*

Varkenshaas Saté

€

70,00

Onze bekende saté, niet geregen, gegrild en geleverd met onze bekende pindasaus

*

Warme Pasta met Geitenkaas/Spinazie/Doperwten €

80,00

Warm & Koud Buffet:
Een kompleet Warm & koud Buffet bestaande uit:
*
*
*
*
*

Kipsaté óf Varkenshaas Saté
Warme Beenham in Honing/Mosterdsaus
Rundvleessalade
Pasta-Tonijnsalade
50 Piccolo Stokbroodjes

Buffetprijs per persoon op basis van 50 personen: € 17,50
Bijgerechten:
*
*
*

Haringschotel (10 stuks)
Vruchtensalade per kilo
Piccolo Stokbroodjes met Kruidenboter p.p.

€
€
€

22,00
10,00
1,50

Inhuur:
*

Chafing-Dish tbv. Warme Gerechten per stuk

€ 14,00

