Werken met ons: Catering

Overheerlijke broodjes en
salades voor uw geslaagde
bijeenkomst
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Catering

Belegde broodjes

Kleine, warme gerechten

Onze catering kan voor
vergaderingen of bijeenkomsten bij
uw organisatie een lunchbuffet
verzorgen. Van verse broodjes met
standaard beleg tot luxe minibroodjes
belegd met exclusieve producten.
Voor de hartige trek kunnen we een
warm arrangement verzorgen. Het
buffet kan aangekleed worden met
diverse dranken en fruit. Desgewenst
kunnen wij ook servies, glaswerk,
tafellinnen en sta-tafels verzorgen.
Het uitserveren en eventueel
bedienen van uw gasten nemen onze
medewerkers graag van u over.

U kunt een keuze maken uit de
volgende soorten broodjes:
- Zacht bolletje, wit of bruin
- Pistoletje, wit of bruin
- Italiaanse bol
- Kaiser broodje
- Triangel broodje
- Milano broodje

-

Soep (per kop) *
Broodje hamburger
Broodje kroket
Gehaktbal uit jus *

*

Voor soep en gehaktballen krijgt u
een hotpot op leenbasis

Salades

Borrelgarnituur
Borrelgarnituur Concern
Kaas met een garnituur
Cervelaatworst met vulling
Saladebakje gevuld met vis
Asperge ingerold in ham
Rookvlees met een eitje
Borrelgarnituur Concern de Luxe
Kaas met een garnituur
Cervelaatworst met vulling
Saladebakje gevuld met vis
Asperge ingerold in ham
Rookvlees met een eitje
Canapé met zalmfilet
Gevuld eitje

Concern voor Werk levert de
volgende salades (standaard voor
20 personen):
- Rundvleessalade
- Griekse salade (tzatziki)
- Kartoffelsalade
- Zalm/tonijnsalade
- Kip/kerriesalade

De broodjes kunnen wij voor u
beleggen met:
- Kaas
- Ham
- Ei
- Gezond
- Huzarensalade
- Eiersalade
- Kip/kerriesalade
- Kip/satésalade
- Ham/preisalade
- Salami
- Kipfilet
- Filet Américain
- Cervelaatworst
- Brie
- Kruidenkaas
- Kruidenkaas met salami

Voorgebakken snacks
Als u beschikt over een oven of
magnetron kunt u in een
handomdraai een heerlijke,
voorgebakken snack opwarmen.
U kunt kiezen uit:
- Saucijzenbroodje
- Champignonbroodje

Dranken
-

Melk, bekertje 0,25 ltr
Karnemelk, bekertje 0,25 ltr
Drinkyoghurt, bekertje 0,25 ltr

Hygiëne
Concern voor Werk beschikt niet
alleen over goed geoutilleerde,
professionele keukens, maar ook
over vakkundig personeel. Zij
hebben de Training Toepassing
Hygiënecode (HACCP) gevolgd.
Hygiënisch werken is een absolute
must om u een goed product te
kunnen bieden.

