
Iets anders in gedachte? 
Op www.cateringwolfs.nl vindt u tal van andere 
lekkere mogelijkheden. U mag ons natuurlijk 
ook even bellen om uw wensen te bespreken, 
013 533 26 92.

Gezellig tafelen met Pasen
Steeds vaker is Pasen ook het moment om lekker te tafelen met 
familie en vrienden. Om uw gasten culinair te verrassen, heeft 
Catering Wolfs twee smakelijke suggesties samengesteld. 

Paas-tafelbrunch 
voor 6 personen €123,50

www.cateringswolfs.nl   -   info@cateringwolfs.nl   -   013 533 26 92

Met 10 personen? €189,50

Soepen lente-uisoep met rivierkreeftjes* • tomatensoep*

Hartige gerechten gravad lax, forel en makreel* • Kempische ham 
met meloen • gevulde eitjes* • romige brie • vleessalade* • russisch 
ei • carpaccio met truffelmayonaise* • wraps gevuld met kipfilet* • 
teriyaki kipspiesjes* • 3 soorten luxe vleeswaren • aspergesalade* • 
vissalade

Broodjes vers afgebakken luxe broodjes (harde en zachte), scones 
en croissants*

Warm gerecht beenham in honing-mosterdsaus*

Zoete gerechten aardbeien met slagroom* • kersen in advocaat* • 
macarons* • marmelade* • muffins* • brownies*

Roomboter en margarine*

Geen probleem. Wij vullen voor u een tweede plank met daarop
de gerechten waar een * bij staat. Deze heeft u dan dubbel. 
(Deze plank is niet los te bestellen).

Om een extra feestelijk tintje aan uw paasbrunch te geven, 
krijgt u er van ons een fles Prosecco bij.

Gerookte paling* duurzaam 
gekweekte paling traditioneel gerookt

Zalm op drie manieren bereid* 
gemarineerd met een honing-
mosterddressing • gerookt op 
beukenhout • gravad lax, gemarineerd 
met dille en zeezout

Serranoham met meloen* stevig 
gedroogde ham met een uitgesproken 
smaak

Gemarineerde scampi’s* grote 
garnalen in olijfolie, salie, rozemarijn en 
knoflook

Zongedroogde tomaatjes met blokjes 
mozzarella in olijfolie

Russisch ei vissalade met gekookt ei 
en sauce Tartaar

Wraps op twee manieren * tortilla 
gevuld met kipfilet, kruidenkaas en 
luxe sla • tortilla gevuld met Pastrami, 
kruidenkaas en luxe sla

Gevuld ei* met een kerrie-crème 
gevuld

Olijven gemarineerde Spaanse olijven 
zonder pit met fetakaas

Vleessalade* salade met stukjes 
rundvlees en aardappel

Gerookte kalkoen rustig boven 
hout gerookte kalkoenfilet met 
preisselbeeren.

Albondigas* balletje gehakt in kruidige 
tomatensaus

Fusilli salade van groene pesto en 
eierpasta

Krabsalade een lekkere salade met 
crab-flakes en kruiden

Kipspiesjes teriyaki

Hollandse garnaaltjes* vers gepelde 
Hollandse garnaaltjes

Carpaccio* dun gesneden biefstuk 
met truffelmayonaise

Diverse broodsoorten •  
Kruidenboter • Whiskysaus

Plus keuze uit 2 van de volgende 
warme gerechten. 

stukjes kip in satésaus • vispotje met 
kruidenroom • boeuf bourguignon 
• getrancheerde varkenshaas in 
champignonsaus • beenham met 
cranberrysaus

Paas-tafelbuffet 
voor 6 personen €154,50

Met 10 personen? € 239,50
Geen probleem. Wij vullen voor u een tweede plank met daarop de 
gerechten waar een * bij staat. Deze heeft u dan dubbel. (Deze plank is 
niet los te bestellen).

Helaas is het voor ons niet mogelijk om de inhoud van de brunch of het buffet aan te passen aan uw persoonlijke wensen.  
Wij vragen € 35,00 borg voor de tafelplank. U kunt uw bestelling doorgeven t/m 7 april. Het ophalen van bestellingen kan op beide 
Paasdagen tussen 11.00 - 13.00 uur.


