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Wij zijn Geert en Heidy en zijn dit cateringbedrijf begonnen nadat 
we regelmatig werden benaderd door vrienden en familie om de 

catering te verzorgen tijdens feesten en diners. 

Geert is vooral liefhebber van het grillen, roken en bakken van 
(grote stukken) vlees en vis. Het barbecueën zit hem in het bloed. 

Heidy is meer voor het gastronomische en het verfijnde werk, 
maar ook het bakken van taarten en koekjes is voor haar niet 

vreemd. 

Steeds vaker kregen we te horen dat we hier professioneel mee 
aan de slag zouden moeten gaan. In oktober 2014 zijn we dan 

ook begonnen met “La Bourgogne Catering”. 

 

De versheid en kwaliteit van de producten 
staan bij ons voorop. 

 
Wij werken niet met kant-en-klaar producten, maar maken alles 

zelf. Van de kruidenmelanges voor het vlees en de vis, tot de 
dubbel getrokken vleesbouillon voor de saus. 

Bij ons kunt u terecht voor hapjes en buffetten, maar ook de 
verzorging van kookworkshops nemen wij graag op ons. 

 

Deze prijslijst geeft een indruk van de vele mogelijkheden die wij 
bieden. Alle menu’s zijn naar uw wens aan te passen, zodat uw 

feest voorzien zal zijn van een passend buffet. 

Neem dus gerust contact met ons op, zowel voor 
reserveringen als het bespreken van uw wensen en ideeën.  

Wij staan u graag te woord en denken met u mee. Niet alleen wat 
het beste bij uw feestje past, maar ook bij uw portemonnee. 
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Buffet 1 
“Het klassieke Buffet” 

 

Warme Beenham met cocktailsaus 
(om zelf te snijden, maar kan ook gesneden geleverd worden) 

Gehaktballetjes in satésaus 

Rundvlees salade 

Ham met asperge 

Gevulde eieren 

Rauwkost salade 

Gemengde sla met tomaat, ui, kaasblokjes, pijnboompitjes en dressing 

Molenbrood 

Kruidenboter 

 

 

 

Prijzen 
Tot 10 personen: € 24,50 p.p. 

11 tot 20 personen: € 22,25 p.p. 

Vanaf 21 personen: € 20,00 p.p.  
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Buffet 2 
“Oma’s stamppottenbuffet” 

 

Speklapjes 

Gebraden worst 

Mosterd 

Appelmoes 

Andijvie stamppot 

Hutspot 

Boerenkoolstamppot 

Zuurkoolstamppot 

Rookworst 

Hachee 

 

 

 

Prijzen 
Tot 10 personen: € 26,50 p.p. 

11 tot 20 personen: € 24,25 p.p. 

Vanaf 21 personen: € 22,00 p.p.  
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Buffet 3 

“Het fijnproevers buffet” 
 

Warme Beenham met cocktailsaus 
(om zelf te snijden, maar kan ook gesneden geleverd worden) 

Gesneden varkenshaas in champignonsaus 

Saté in satésaus 

Witte rijst 

Gevulde eieren 

Rundvlees salade 

Rauwkost salade 

Gemengde sla met appel, rode ui, jonge kaasblokjes, tomaat, 
croutons en heerlijke mosterd/honig dressing 

Vers fruit salade 

Molenbrood 

Kruidenboter 

 

 
 
 
 
 
Prijzen 
Tot 10 personen: € 29,00 p.p. 

11 tot 20 personen: € 26,50 p.p. 

Vanaf 21 personen: € 24,50 p.p.  
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Buffet 4 

“La Bourgogne buffet” 
 

Varkenshaas in bospaddestoelensaus  

Runderstoofpotje culinair  

Saté in satésaus 

Rijst  

Luxe rundvlees salade  

Rauwkost salade  

Ham met asperges  

Gerookte zalm, Noorse garnaaltjes 
en haring met uitjes  

Gevulde eitjes  

Gemengde sla met appel, rode ui, jonge kaasblokjes, 
tomaat, croutons en heerlijke mosterd/honig dressing  

Vers fruit salade  

Ardenne ham met meloen 

Molenbroodbrood  

Kruidenboter  

 

Prijzen 
Tot 10 personen: € 29,00 p.p. 

11 tot 20 personen: € 26,75 p.p. 

Vanaf 21 personen: € 24,50 p.p.  
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Buffet 5 
“Bourgondisch buffet” 

 

Spareribs  

Beenham  
(om zelf te snijden, maar kan ook gesneden geleverd worden ) 

Stoofpot  

Gebakken aardappeltjes met Rozemarijn 

Stamppot of rijst  

Luxe rundvlees salade  

Gemengde sla met ui, kaasblokjes, 
tomaat, croutons en dressing  

Cocktailsaus  

Knoflooksaus  

Molenbrood  

Kruidenboter 

 

 

 

 

Prijzen 
Tot 10 personen: € 24,50 p.p. 

11 tot 20 personen: € 22,25 p.p. 

Vanaf 21 personen: € 20,00 p.p.  



 
 

 
*Alle prijzen zijn inclusief 9% BTW 

8 

Buffet 6 
“Bourgondisch uitgebreid buffet” 

 

Casselrib in bospaddestoelensaus  

Runderstoofpotje met krieltjes en groenten  

Beenham 
(om zelf te snijden, maar kan ook gesneden geleverd worden ) 

Aardappelgratin  

Rijst (met groenten) 

Rundvlees salade met gevulde eieren gegarneerd  

Gemengde sla met ui, kaasblokjes, tomaat, croutons en dressing  

Diverse gesneden worsten en vleeswaren 

Ham met asperges  

Zalmsandwich  

Ardenne ham met meloen  

Cocktailsaus  

Molenbrood 

Kruidenboter 

 

 

Prijzen 
Tot 10 personen: € 29,00 p.p. 

11 tot 20 personen: € 26,75 p.p. 

Vanaf 21 personen: € 24,50 p.p.  
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Buffet 7 
“Tapas buffet” 

 

Pikante kipkluifjes  

Gehaktballetjes in tomatensaus  

Kipspiesjes in satésaus  

Knoflook garnalen 

Summer Kiss tomaatjes met ham 
en rucola 

Plankje worst  

Wrap met gerookte zalm  

Wrap met gerookte kipfilet  

Tortillachips met salsa dip en guacamole  

Olijven  

Diverse tapenades 

Champignons  

Molenbrood 

Kruidenboter 

 

 

Prijzen 
Tot 10 personen: € 26,50 p.p. 

11 tot 20 personen: € 24,50 p.p. 

Vanaf 21 personen: € 22,00 p.p.  
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“Speenvarken aan het spit” 

Een heel speenvarken 
(gewicht tussen 10-15 kg) 

 

Houtskool BBQ met spit 

Houtskool 

Reuzel mat rozemarijn en tijm 

Lauw warme Sweet BBQ saus 
Dagprijs 

 

“Luxe hapjes” 
Diverse luxe hapjes, stokbroodje zalm, stokbroodje carpaccio, gevulde eieren, 
stokbroodje brie, gehaktballetjes met tomatensaus, stokbroodje ossenworst, 

kipspiesjes, spiesje Ardenne ham/meloen/ gevulde komkommer met 
geitenkaas, Wraps. 

Ook kunt u zelf suggesties doen. 

 

Prijs per stuk: € 1,25 

 

“Super de luxe hapjes” 
Diverse hapjes geserveerd in amuse glaasjes of schaaltjes, o.a. gerookte zalm, 

carpaccio salade, scampi’s. Ook kunt u suggesties doen. 

 

Prijs per stuk: € 3,- 
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“Borrelhapjes” 
Schaal met diverse kleine hapjes, ongeveer 70 stuks  

Denk aan kaasprikkers, grill worst, augurk in boterham worst etc. 

Suggesties zijn altijd welkom. 

 

Prijs per schaal: € 32,50 

 

 

Ook kunnen wij voor u een High tea bereiden  
of komen wij bij uw thuis koken.  

(prijzen in overleg) 

 

Wij staan u graag te woord voor uw wensen,  
samen zorgen wij voor een geslaagd feest.  

 

 

Geert & Heidy 

Telefoon Geert : 06-43206465 
Telefoon Heidy : 06-21800696 

 

Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken  
en uw telefoonnummer achterlaten,  
of via email een bericht achterlaten. 
Wij nemen z.s.m. contact met u op.



Graag tot ziens bij 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorijakker 29, 5275 CJ  Den Dungen 
06 - 43 20 64 65 • 06 - 21 80 06 96 

• info@LaBourgogneCatering.nl •  www.LaBourgogneCatering.nl • 
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