Diensten

Cateringoverzicht
Cedrah Restaurants
Vers, verrassend en vriendelijk!

Geachte gast,
Om u volledig te informeren over de mogelijkheden van
Cedrah Restaurants en er voor te zorgen dat uw verwachting
overeenkomt met de diensten die wij u kunnen leveren, heeft
ons keukenteam een cateringoverzicht samengesteld.
In deze gids vindt u alle cateringmogelijkheden die wij
kunnen aanbieden. De bijbehorende tarieven treft u achterin
dit boekwerkje los in deze brochure aan.
Onze ruimtes verhuren wij inclusief catering en bediening.
Wilt u reserveren of heeft u naar aanleiding van de informatie
in deze brochure een vraag? Neem dan contact op met het
servicepunt van de betreffende locatie.
Wij ontvangen u en uw gasten graag in een van onze
Cedrah Restaurants!
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Voor een gezellig
samenzijn in eigen sfeer
Receptiearrangement
(Duur maximaal 3 uur)
BIJ DIT ARRANGEMENT IS INBEGREPEN:
• Koffie met gebak

• Gesorteerde hapjes (2x)

• Koffie met bonbon

• Bittergarnituur (2x)

• Drankje (2x)

• Zoutjes/nootjes

Complete lunches
EENVOUDIGE LUNCH

LUNCH MET SNACK

• Soep van de dag

• Soep van de dag

• Twee belegde broodjes

• Twee belegde broodjes

• Melk/karnemelk

• Melk/karnemelk

• Fruit

• Warme snack
• Fruit

LUXE LUNCH
• Soep van de dag
• Twee belegde broodjes
• Melk/karnemelk
• Huzaren- of zalmsalade
• Warme snack
• Fruit
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Buffetten

Warm buffet

Algemene condities

VOORGERECHT

• Al onze buffetten zijn te

• Boerengroentesoep

reserveren vanaf 20 personen.
• U kiest één soep of voorgerecht

• Tomatensoep
• Uiensoep

voor het gehele gezelschap. Vanaf

• Champignonsoep

40 personen kunnen wij u een

• Mosterdsoep

tweede keuze in soep/voorgerecht

• Meloen met rauwe ham

aanbieden.

• Waldorfsalade

• Het buffet vindt plaats in een

• Garnalencocktail

tijdsbestek van maximaal 3 uur,

De soepen worden geserveerd met

wilt u langer blijven dan rekenen

stokbrood en kruidenboter.

wij extra bedieningskosten.
• Indien u iets extra’s wenst,
berekenen we een toeslag per
persoon.
• Onze buffetten zijn exclusief

WARME GERECHTEN
• Varkenshaasmedaillons in
champignonroomsaus
• Gemarineerde kip in satésaus

dessert. Voor een overzicht van

• Runderstoofpot 		

onze desserts verwijzen wij u

• Beenham met mosterdsaus

naar de dessertpagina op

• Kipfilet in kerrie-ananassaus

pagina 11.

• Gehaktballetjes in satésaus
• Babi pangang

Extra condities warm en

• Gebakken zalm in witte wijnsaus

warm/koud buffet
• U kiest 3 warme gerechten voor
het gehele gezelschap.
• Bij dit buffet worden standaard
per persoon patat frites,

EXTRA WARME BIJGERECHTEN
(meerprijs)
• Gefrituurde aardappelrozetjes
of aardappelkroketjes

1 rauwkost, 1 warme groente

• Nasi goreng				

en eventueel rijst geserveerd.

• Bami goreng			
• Gegratineerde witlof met ham
en kaas
• Sperzieboontjes met spekjes

4 | Cedrah Restaurants

Warm en koud buffet
VOORGERECHT

WARME GERECHTEN

• Boerengroentesoep

• Varkenshaasmedaillons in

• Tomatensoep

champignonroomsaus

• Uiensoep

• Gemarineerde kip in satésaus

• Champignonsoep

• Runderstoofpot 			

• Mosterdsoep

• Beenham met mosterdsaus

De soepen worden geserveerd met

• Kipfilet in kerrie-ananassaus

stokbrood en kruidenboter.

• Gehaktballetjes in satésaus
• Babi pangang

KOUDE GERECHTEN

• Gebakken zalm in witte wijnsaus

• Rundvleessalade
• Zalmsalade 				

EXTRA WARME BIJGERECHTEN

• Huzarensalade

(meerprijs)

• Rauwe ham met meloen

• Gefrituurde aardappelrozetjes

• Slagersfricandeau met rauwkost
• Visschotel van zalm, paling en
makreel (tegen meerprijs)

of aardappelkroketjes
• Nasi goreng				
• Bami goreng			
• Gegratineerde witlof met ham
en kaas
• Sperzieboontjes met spekjes
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Brood-/koud buffet
SOEPEN

HET STANDAARD BROODBUFFET

• Boerengroentesoep

• Diverse zachte- en harde broodjes

• Tomatensoep

• Croissants

• Uiensoep

• Krentenbollen

• Champignonsoep

• Kaas, diverse vleeswaren,

• Mosterdsoep
De soepen worden geserveerd met

confituren en roomboter
• Koffie, thee en verse melk

stokbrood en kruidenboter.
EXTRA MOGELIJKHEDEN
SALADES 		

(meerprijs)

Maaltijdsalades

• Rundvleeskroket

• Huzarensalade

• Fruit

• Rundvleessalade

• Bolussen

• Zalmsalade

• Dessert (zie pagina 11)

• Pasta salade kip/pesto
Extra condities brood-/koud buffet
Broodsalades
• Kip-kerriesalade
• Huzarensalade
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• U kiest 2 salades voor het gehele
gezelschap.

Stamppottenbuffet
Extra condities stamppottenbuffet

VLEESSOORTEN

• U kiest 3 stamppotten voor het

• Rookworsten

gehele gezelschap.
• U kiest 2 vleessoorten voor het
gehele gezelschap.

• Stoofvlees
• Gehaktballen
• Runderrollade

• U kiest 2 bijgerechten voor het
gehele gezelschap.
• Bij dit buffet worden standaard

EXTRA BIJGERECHTEN
(meerprijs)

Amsterdamse uitjes, piccalily

• Stoofperen in rode wijn

saus en grove mosterd

• Appelcompote

geserveerd.

• Rabarbercompote

• Optioneel: soep met stokbrood,

• Tutti frutti

kruidenboter en tapenade als
voorgerecht € 2,00 p.p..

Bij dit buffet worden standaard
Amsterdamse uitjes, piccalilysaus

STAMPPOTTEN

en grove mosterd geserveerd.

• Stamppot boerenkool met
uitgebakken spekjes
• Stamppot zuurkool
• Stamppot rode kool met appeltjes
• Stamppot peen en uien (hutspot)
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Diners
Algemene condities

DINER OSSENHAAS

• Al onze diners zijn te reserveren
vanaf 15 personen.
• U kiest één soep of voorgerecht

Voorgerecht
Keuze uit:

voor het gehele gezelschap.

• Boerengroentesoep

Vanaf 40 personen kunnen wij u

• Tomatensoep

een tweede keuze in soep/voor-

• Uiensoep

gerecht aanbieden.

• Champignonsoep

• Vanaf 25 personen kunt u uw

• Meloen met rauwe ham

gasten een keuze uit twee

• Waldorfsalade		

hoofdgerechten aanbieden.

De soepen worden geserveerd met

• Het diner vindt plaats in een

stokbrood en kruidenboter.

tijdsbestek van maximaal 3 uur,
wilt u langer blijven dan rekenen

Hoofdgerecht

wij extra bedieningskosten.

Ossenhaaspuntjes met

• Onze diners zijn inclusief

stroganoffsaus

nagerecht. Voor een overzicht
van onze desserts verwijzen

Met als bijgerechten

wij u naar de dessertpagina op

• Erwtjes en worteltjes
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• Rauwkost
• Appelcompote
• Mayonaise
• Twee soorten aardappelgarnituur
Dessert
Keuze uit:
• Sorbet (twee soorten ijs met
slagroom en vruchtjes)
• Vruchtenbavarois met
vruchtensaus en slagroom
• Aardbeienbavarois met verse
aardbeien (seizoensgebonden)
• Kinderijsje
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DINER VARKENSHAAS

DINER RUNDERSTOOFPOT

Voorgerecht

Voorgerecht

Keuze uit:

Keuze uit:

• Boerengroentesoep

• Boerengroentesoep

• Tomatensoep

• Tomatensoep

• Uiensoep

• Uiensoep

• Champignonsoep

• Champignonsoep

• Meloen met rauwe ham

• Meloen met rauwe ham

• Waldorfsalade		

• Waldorfsalade

De soepen worden geserveerd met

De soepen worden geserveerd met

stokbrood en kruidenboter.

stokbrood en kruidenboter.

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Varkenshaasmedaillons met

Huisgemaakte runderstoofpot

champignonsaus
Met als bijgerechten:

Met als bijgerechten:

• Witlofrolletjes met ham en kaas

• Sperzieboontjes met spekjes

• Twee soorten aardappelgarnituur

• Twee soorten aardappelgarnituur

• Rauwkost

• Rauwkost

• Appelcompote

• Appelcompote

• Mayonaise

• Mayonaise

Dessert

Dessert

Keuze uit:

Keuze uit:

• Sorbet (twee soorten ijs met

• Sorbet (twee soorten ijs met

slagroom en vruchtjes)		
• Vruchtenbavarois met

slagroom en vruchtjes)
• Vruchtenbavarois met

vruchtensaus en slagroom

vruchtensaus en slagroom

• Aardbeienbavarois met verse

• Aardbeienbavarois met verse

aardbeien (seizoensgebonden)

aardbeien (seizoensgebonden)

• Kinderijsje				
• Kinderijsje				
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DINER KIPFILET

DINER ZALM

Voorgerecht

Voorgerecht

Keuze uit:

Keuze uit:

• Boerengroentesoep

• Boerengroentesoep

• Tomatensoep

• Tomatensoep

• Uiensoep

• Uiensoep

• Champignonsoep

• Champignonsoep

• Meloen met rauwe ham

•M
 eloen met rauwe ham

• Waldorfsalade		

• Waldorfsalade		

De soepen worden geserveerd met

De soepen worden geserveerd met

stokbrood en kruidenboter.

stokbrood en kruidenboter.

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Kipfilet in kerrie/ananassaus

Gebakken zalm in witte wijnsaus

Met als bijgerechten:

Met als bijgerechten:

• Bloemkool en broccoli

•E
 rwtjes met worteltjes

• Eén soort aardappelgarnituur

•E
 én soort aardappelgarnituur

• Witte rijst

• Witte rijst

• Rauwkost

• Rauwkost

• Appelcompote

• Appelcompote

• Mayonaise
Dessert

Dessert

Keuze uit:

Keuze uit:

• Sorbet (twee soorten ijs met 

• Sorbet (twee soorten ijs met 

slagroom en vruchtjes)

slagroom en vruchtjes)

• Vruchtenbavarois met

• Vruchtenbavarois met

vruchtensaus en slagroom

vruchtensaus en slagroom

• Aardbeienbavarois met verse

• Aardbeienbavarois met verse

aardbeien (seizoensgebonden)
• Kinderijsje
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aardbeien (seizoensgebonden)
• Kinderijsje

Desserts
• Sorbet (twee soorten ijs met
slagroom en vruchtjes)		

DESSERTBUFFET
(vanaf 20 personen)		

• Vruchtenbavarois met
vruchtensaus en slagroom

• Diverse soorten ijs

• Aardbeienbavarois met verse

• Bavarois

aardbeien (seizoensgebonden)

• Slagroom

• Vers fruit
•
Kinderijsje				
			

• Slagroomsoesjes
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Meer informatie
Wilt u reserveren of heeft u naar aanleiding
van de informatie in deze brochure een vraag?
Neem dan contact op met het servicepunt van
de betreffende locatie.
Wij ontvangen u en uw gasten graag in een
van onze Cedrah Restaurants!

Cedrah
e info@cedrah.nl

201910

www.cedrah.nl

