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HAPJES

LUXE HAPJES

Heerlijke hapjes; het is een specialiteit van ons. Blader maar eens
op uw gemak door ons assortiment en het water loopt u in de
mond! Met onze hapjes kunt u uw gasten trakteren op iets lekkers!

Onze luxe hapjes plateaus hebben werkelijk voor ieder
wat wils. Van een hapje met verse eiersalade tot een
heerlijk luxe hapje met vers gerookte paling.

WARME BITTERGARNITUREN
U kunt bij ons zelf uw bittergarnituur samenstellen uit diverse
soorten hapjes. Allemaal van topkwaliteit en vanaf 60 stuks
gepresenteerd op een mooi opgemaakte schaal met bijpassende sausjes, zodat u deze alleen nog hoeft uit te delen.

De hapjes worden geleverd op schalen vanaf 30 stuks
met altijd 6 soorten per schaal. Altijd 100% vers!

Assortiment
» 8 gemixte hapjes 					
» 6 Amsterdamse bitterbal					
» 6 vlammetjes 					
» 6 kaasstengels 					
» 6 mini frikandel 					
» 6 mini kaassoufflé 					
» 6 mini mexicano 					

€ 3,95
€ 4,20
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,60
€ 4,20
€ 4,50

Standaard (€ 1,10 p/stk)
» Eiersalade
» Kip-kerriesalade
» Huzarensalade
» Zalmsalade
» Tonijnsalade
» Beenhamsalade

Luxe (€ 1,60 p/stk)
» Paling
» Zalm
» Hollandse garnalen
» Filet Americain
» Carpaccio
» Brie met walnoten en honing

Prijzen
Standaard assortiment, 30 stuks op schaal		
Luxe assortiment, 30 stuks op schaal			

€ 33,00
€ 48,00

HUISGEMAAKTE
HUZARENSALADE “STANDAARD”

HUISGEMAAKTE
HUZARENSALADE “LUXE”

Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Komkommer
» Augurk
» Wortelsalade

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Augurk
» Komkommer
» Wortelsalade
» Gevuld eitje
» Hamrolletje met asperge
» Galiameloen met parmaham

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)		
€ 4,50
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)		
€ 7,25
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

HUISGEMAAKTE
ZALMSALADE “STANDAARD”

HUISGEMAAKTE
ZALMSALADE “LUXE”

Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Komkommer
» Augurk
» Wortelsalade

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Augurk
» Komkommer
» Wortelsalade
» Gerookte paling
» Gerookte zalm
» Tomaat gevuld met Hollandse garnalen

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)		
€ 5,50
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)		
€ 10,25
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

LUXE VISSCHOTEL
Een rijke variatie voor iedereen die iets te vieren heeft! Onze
visschotels worden vers bereid op een mooi opgemaakte
schaal met een mooi garnituur.
Samenstelling
» Zalmsalade
» Krabcocktail
» Zoute haring
» Hollandse garnalen

» Gerookte zalm
» Gerookte paling
» Gerookte forel
» Gerookte makreel

Visschotels worden door ons gekoeld geleverd, zodat smaak en
versheid optimaal gegarandeerd zijn. Heeft u speciale wensen?
Neemt u dan contact met ons op!
Prijs per persoon (minimaal 4 personen)		
€ 14,25
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

BUFFETTEN
Bij Beethoven Eten & Drinken bereiden wij ieder buffet op ambachtelijke wijze. Alle ingrediënten zijn vers en worden zorgvuldig geselecteerd om
onze buffetten te voorzien van de beste smaak. Wij bezorgen op uw thuisadres of op locatie, inclusief servies, bestek en servetten. En... wij doen de
afwas voor u! Heeft u speciale wensen? Geen probleem! Neem in dat geval even contact op. Bestel uw buffet s.v.p. minimaal 1 week van te voren.

Hoe leveren wij het buffet?
» Het buffet wordt op schalen geleverd
» Alle warme gerechten worden warm geleverd
» Warme gerechten worden in chafing dishes warm gehouden
» Wij stellen het buffet samen met u op

» Elk gerecht krijgt opscheplepels
» Zodra het buffet staat, geven wij een korte uitleg
» Na afloop kunt u alle vuile materialen in kratten doen
» Wij doen de afwas voor u

SATÉBUFFET

KOUD EN WARM BUFFET

Een heerlijk satébuffet met 250 gram saté per persoon. U kunt
kiezen voor kipsaté of varkenssaté, of allebei natuurlijk.
Uiteraard met onze beroemde pindasaus!

Een rijkgevuld buffet met warme en koude gerechten.

Koude gerechten
» Huisgemaakte huzarensalade
» Stokbrood met kruidenboter en aioli
» Kroepoek
» Gefrituurde uitjes
» Atjar Tjampoer

Koude gerechten
» Carpaccio met pesto, old amsterdam, rucola en rode ui
» Huzarensalade (luxe)
» Zalmsalade (luxe)
» Groene salade met pesto en mozzarella
» Vers afgebakken brood met kruidenboter en aioli

Warme gerechten
» Huisgemarineerde varkenhaassaté
» Huisgemarineerde kipsaté

Warme gerechten
» Duivelse gamba’s met wokgroenten
» Kipsaté met onze beroemde pindasaus
» Gemarineerde spare-ribs
» Biefstukreepjes met ketjap-sesamsaus

Bijgerechten
» Nasi goreng
» Bami goreng

Bijgerechten
» Nasi goreng
» Bami goreng

Inclusief
» Borden en bestek en... wij doen de afwas voor u!

Inclusief
» Borden en bestek en... wij doen de afwas voor u!

Prijs per persoon (minimaal 25 personen)

€ 17,25

Prijs per persoon (minimaal 25 personen)

€ 23,95

BARBECUEPAKKETTEN
Beethoven Eten & Drinken kan uw bbq op bijna elke locatie voor u verzorgen. En een geschikte gelegenheid is snel gevonden. Wat dacht u van
een BBQ tijdens een tuinfeest of een bedrijfsfeestje? Maar ook de gasten van uw verjaardag, bruiloft of housewarming party maakt u blij met zo’n
heerlijke zomerse maaltijd. Met eventuele speciale wensen houden wij ook graag rekening. Bestel uw BBQ s.v.p. minimaal 1 week van te voren.
Onze BBQ-arrangementen bestaan uit gevarieerde vleessoorten van uitstekende kwaliteit geleverd door slagerij Jeroen de Vries uit Alkmaar.
Natuurlijk kunnen smakelijke salades en knapperige stokbroden niet ontbreken. Heerlijke sausjes en een pittige kruidenboter maken elke BBQ
catering af. Al onze BBQ-arrangementen worden geleverd inclusief een professionele barbecue (vanaf 25 personen, exclusief € 15 gas). Wij
beschikken over meerdere RVS barbecues. Onze barbecues hebben een rooster of een bakplaat. Eén barbecue is geschikt voor 25 personen.
Alle BBQ pakketten worden geleverd inclusief stevige borden, bestek en servetten. En... wij doen de afwas voor u!

BBQ PAKKET BASIC

BBQ PAKKET LUXE

4 vleesgerechten per persoon:
» Spies kipsaté
» BBQ-worstje
» Spare-ribs
» Hamburger

5 vleesgerechten per persoon:
» Biefstukspies
» Stokje shaslick
» Spies kipsaté
» BBQ-worstje
» Spare-ribs

Salades
» Huisgemaakte huzarensalade
» Huisgemaakte aardappelsalade met spekjes

Salades
» Huisgemaakte huzarensalade
» Huisgemaakte aardappelsalade met spekjes

Bijgerechten
» Meloenschijven
» Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
» Onze beroemde pindasaus
» Huisgemaakte knoflooksaus
» BBQ-saus

Bijgerechten
» Meloenschijven
» Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
» Onze beroemde pindasaus
» Huisgemaakte knoflooksaus
» BBQ-saus

Inclusief
» Borden en bestek en... wij doen de afwas voor u!

Inclusief
» Borden en bestek en... wij doen de afwas voor u!

Prijs per persoon (minimaal 25 personen)

Prijs per persoon (minimaal 25 personen)

€ 17,95

€ 22,95

STATAFELS, BESTEK OF SERVIES
VOOR UW FEESTJE NODIG?
Wij verhuren diverse handige partyartikelen voor uw feest!
U kunt bij ons bijvoorbeeld terecht voor statafels, buffettafels, servies,
bestek en (warmhoud)schalen.
Heeft u speciale wensen, neem dan contact op. Via onze verhuurpartners
helpen wij u graag verder, zodat u verder niets hoeft te regelen!

GRATIS BEZORGD IN HEEMSKERK
Bestellingen vanaf € 45 worden GRATIS bezorgd in Heemskerk.
Voor bezorging in omliggende gemeenten berekenen wij € 4,00.

BEETHOVEN ETEN & DRINKEN
Haydnplein 1 • Heemskerk • Telefoon 0251 - 232 460
info@beethovenetenendrinken.nl • www.beethovenetenendrinken.nl

