
De Twee Cateraars 

Telefoon: 06 235 78 379 / 06 44 82 08 49 - E-mail: info@detweecateraars.nl 
 

Prijslijst: 
 

Drank (standaard  assortiment) prijzen per glas 
 

Frisdrank             € 1,00 

Vruchtensap         € 1,00 
Bier (Heineken)         € 1,20 
Huiswijn (rood/wit/rose)     € 1,50 
Jonge en Oude Jenever       € 1,20 

 

Naast ons standaard  assortiment kunnen wij op verzoek ook de 

volgende dranken schenken: 
 

Speciaal bier: Palm                    € 1,50 

Speciaal bier: Hoegaarden Wit    € 1,50 
Champagne                              € 5,00 
Mousserende wijn (Cava)            € 2,50 

 

Hapjes 
 

Mix van borrelnootjes - pinda’s, borrelnoten, kaasknabbels – 
voor 10 personen                                                             € 8,50 
Worst- en kaas plateau – leverworst, jong belegen kaas, salami 
– met mosterd – 50 stuks                                                         € 22,50 
Olijvengarnituur – groene en zwarte olijven, gevuld met 
pimento, met provencaalse kruiden en gevuld met knoflook – 
voor 15 personen                                                              € 15,-

Toastjes met tapenade – met olijven- en tomatentapenade -  

20 stuks          € 7,50 

Sushi hapjes – 12 stuks                                                          € 15,- 
Spiesje meloen met parmaham – 25 stuks                              € 15,- 
Zalmshotje  - shotglaasje gevuld met zalmmouse en een stukje 
zalm gegarneerd met uitjes en een takje dille – voor 10 personen € 12,-



 

Bandilleras – spiesjes met meloen en serranoham, piment  

olijven en zwarte olijven, avocado en gerookte kaas, 
cherrytomaten en olijven, cherrytomaatje met mozzarella en 
basilicum. Geserveerd met dipsauzen, guacamole, zure room en 
aioli.  - 25 stuks € 20,- 
Plateau De Twee Cateraars   - Per 100 stuks, keuze uit 4 van de  

volgende canapés (per 50 stuks, keuze uit 2 canapés):  

 

  Osseworst met zwarte peper 
  Gerookte zalm met mierikswortelsaus en dille 
  Carpaccio met pestodressing en parmezaanse kaas 
  Palingfilet met gekruide mayonaise en peterselie 
  Noordzeesalade met garnering 
  Geitenkaas met honing en gehakte walnoot 
  Boerenachterham en honing-mosterddressing 
  Truffelpate 
  Gerookte eendenfilet met bieslook en balsamico dressing 
  Gemarineerde zalm, kappertjes en een rivierkreeftje 

 

50 stuks                                                                                       € 55,- 

Mocht u speciale wensen hebben voor dranken of hapjes dan kunnen wij 
deze in overleg met u verzorgen. 

 

Deze prijzen zijn exclusief bedienend personeel. 

Bedienend personeel € 27,50 per uur per personeelslid. 


