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Wij verzorgen catering en sfeer! Laat je inspireren door 
onze diverse concepten en voorbeeldmenu’s. Heb je zelf 

een gaaf idee? We denken graag met je mee!
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WIE ZIJN WE?
Van een groot gala diner, festival bbq tot een intieme lunch; we verzorgen cateringen 
voor zowel zakelijk als privé. Welkom bij De Keuken van Denise! Met veel zorg hebben 
we deze brochure samengesteld. We hopen hiermee een eerste indruk geven van onze 
verschillende concepten. Heb je zelf een leuk idee? Laat het dan gerust weten! 

ONZE WERKWIJZE
Een mooie presentatie, verse producten en eigen recepten, daar staan we voor!
Naast hapjes en drankjes nemen we ook aankleding mee. Met onze partners 
(bloemist, evenementverhuur) kunnen we zorgen voor tafels, stoelen, verlichting, 
bloemen en tafeldecoratie. We zorgen samen voor een compleet concept.

PRIVÉ 
Of het nu gaat om een jubileum, verjaardag, 21-dinner of themafeest, we maken 
er een culinair festijn van met een menu op maat en een vleugje creativiteit! Elk 
evenement is uniek, dus gaan we graag met elkaar in gesprek om de menukeuze en 
het concept te bepalen. 

ZAKELIJK
Van ontbijtsessie, productlancering, lunches, bedrijfsborrel, netwerkevenement of een 
uitgebreid diner aan tafel. We zorgen dat de catering in uw bedrijf tot in de puntjes 
geregeld is!

BRUILOFT
Bij een onvergetelijke dag hoort onvergetelijk eten! Een diner aan tafel of een food 
station in de polder; waar je ook voor kiest, we doen het in stijl! Gaan jullie voor 
bohemian chique of zomers festival thema? We gaan persoonlijk in gesprek en maken 
een draaiboek om de culinaire invulling van deze dag perfect te verzorgen. Say YES! 

BEDIENING
Live cooking op locatie? Of een grotere groep? Wij zorgen voor bediening en koks 
ter plaatse. We zijn gedurende het hele event aanwezig op locatie. Event managers, 
chefs, bartenders en natuurlijk de bediening zorgt ervoor dat elke gast zich als een 
ware VIP voelt. 
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De gerechten op de tafel vol heerlijkheden worden 
versbereid in onze keuken. Op een afgesproken tijd en 
locatie zorgen wij dat de gerechten warm op het buffet 

komen te staan. We kleden de tafel vol heerlijkheden 
op locatie mooi aan met houten kratjes, tafelkleed 

en zijdebloemen. Onze tafel vol heerlijkheden wordt 
geleverd met servies, bestek en servetten. 

TAFEL VOL HEERLIJKHEDEN: € 24,50 PP
2 warme gerechten  

1 salade
1 koud gerecht 

1 bijgerecht 
Rustiek brood inbegrepen

TAFEL VOL HEERLIJKHEDEN PREMIUM: € 29,50 PP
3 warme gerechten 

2 salades
2 koud gerecht 

1 bijgerecht 
Rustiek brood inbegrepen

TOETJE: € 2,95 PP

Een tafel vol heerlijkheden kan worden besteld vanaf 
15 personen. Vraag naar de mogelijkheden!
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WARME GERECHTEN: 
Thaise curry, witvis, groene groente, ananassalsa met munt 

Boeuf bourguignon en cocotte, paddenstoelen, bladerdeeg

Gambas in een saus van gepofte tomaatjes, paprika, chili 

Indiase boterkip, amandelschaafsel, kokos, komkommerpickle 

Melanzane van aubergine, gehakt, parmezaanse kaas, basilicum 

Marokkaanse lamsbout met gekarameliseerde uien, rozijnen, olijven

Chili sin/con carne, kidneybonen, geroosterde paprika, guacamole, toppings

Ratatouille taart, courgette, tomaat, knoflook, pijnboompitjes

Roti van lam, aardappel, kouseband, zoetzuur, rotiplaat

Gevuld livar met geitenkaas, omwikkeld met spek, saus van groene peper

Gevulde seizoensgroente, gehakt van noten, paddenstoelen en bloemkool 

BIJGERECHTEN 
Rooseval aardappeltjes uit de oven met rozemarijn, mayonaise 

Citroenrijst, rozijnen, noten

KOUDE GERECHTEN
Denise’s carpaccio, oude geitenkaas, hazelnoot, truffelmayonaise 
Zachte aubergine uit de oven, granaatappel, feta, yoghurt
Langzaam gegaard kalfsvlees, tonijnmayonaise, kappertjes
Gravad lax zalm, dille, limoen, ravigote, meergranenbrood
Bruchettas, tomaat, knoflook, basilicum
Ceviche van dorade, kokos, mais, koriander
Tomaat-aardbei carpaccio, parmezaanse kaas, basilicum 

 

INCLUSIEF 

Rustiek brood, home-made kruidenboter 
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SALADES
Geitenkaas, geroosterde bospeen, sinaasappel, yoghurt dressing

Kippendij, little gem, parmezaan, knoflookcroutons, ei, caesar dressing 

Verschillende bereidingen van tomaatjes, basilicum, buffelmozzarella 

Gamba’s, komkommer, kikkererwten, munt, rode peper, gember dressing  

Spicy kip, paddenstoelen, lenteui, koriander, limoen dressing 

Feta, gegrilde paprika, champignons, dille, pijnboompitjes, honing 

 

TOETJES
Tiramisu van bitterkoekjes 

Chocolademousse, oreo, karamel 

Panacotta van witte chocolade, passievrucht 

Mini trifle, vanille, rood fruit

Lemon cheesecake, bosbessen
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HAPJES & BORRELPLATEAU
Wij zijn er gek op; feestelijke hapjes! Smaak is 

belangrijk, maar natuurlijk moeten de hapjes er ook 
feestelijk uitzien! Hapjes kunnen worden besteld vanaf 

15 personen. Vraag naar de mogelijkheden!
 

BORRELPLATEAU 
€ 7,50 per persoon

HAPJES EXTRA
3 hapjes 

Borrelplateau naar keuze
€ 12,00 per persoon

 
HAPJES LUXE

6 hapjes 
Borrelplateau

€ 15,00 per persoon
 

AMBACHTELIJKE BITTERBALLEN
€ 2,50 per persoon
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LUXE HAPJES OP EEN TOASTJE €1,50 
Diamanthaas, spinazie, mosterd 
Ham, monchou, paddenstoeltjes 
Zalm, furikake, sojamarinade 
Zeebaars, komkommer, ansjovismayonaise
 
MINI SANDWICHES €1,50
Gerookte zalm, ei, botersla 
Serranoham, ei, botersla
Tonijn, ei, botersla 

WARME BROODJES €3,95 
Pulled pork, BBQ honey glaze, koolsalade, botersla 
Mini burger, bacon, truffelmayonaise, botersla 
Scampi, kervelmayonaise, botersla 
Pulled chicken, thai glaze, knapperige groente
Mini burger, roquefort, uiencompote, botersla

HAPJES IN EEN POTJE €2,50
Gambasalade, little gem, tuinkers 
Geitenkaas pana cotta, vijg, walnoten 
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BORRELPLATEAU ITALIAANS

Bruchetta’s tomaat en basilicum, 
mozzarella met citroen,  

spinata romana, parmaham 
geroosterde aubergine, 

courgette, cherrytomaatjes, 
olijven, olijfolie extra vergine, 

rustiek brood 

€ 7,50 per persoon

BORRELPLATEAU MARROKAANS

Labneh, geroosterde 
aubergine, gekruid gehakt  

met bladerdeeg, home-made  
humus, snackgroente,  

olijven, amandelen, muntdip, 
Marokaans brood 

 

€ 7,50 per persoon

BORRELPLATEAU HOLLANDS

Mini sandwiches gerookte 
zalm, oude kaas, jonge 

geitenkaas, ham-monchou, 
snackgroentes, gekookte eitjes, 
rustiek stokbrood, home-made 

kruidenboter

€ 7,50 per persoon

BORRELPLATEAU MIX 3

Gambas in look gebakken, 
fuet, parmaham, labneh, 

radijs, komkommer, 
snacktomaatjes, humus, 
mozzarella met citroen, 

amandelen, muntdip, 
Marokkaans brood 

€ 7,50 per persoon

BORRELPLATEAU FRANS
 

Diverse kazen (gevulde brie, 
camembert, reblochon de 
Savoie), druiven, vijgen, 

fuetworstjes, makreelrillette, 
olijven, diverse noten, 

rustiek stokbrood 

€ 7,50 per persoon
 

BORRELPLATEAU MIX 1

Geroosterde aubergine, 
courgette, cherrytomaatjes, 

mozzarella met citroen, gevulde 
brie, gambas in look gebakken, 
fuet, parmaham, home-made 

kruidenboter, rustiek brood

 
€ 7,50 per persoon

BORRELPLATEAU VIS
 

Gambas in look gebakken, 
gerookte zalm gravad lax, 

Rizzoli sardines in blik, rillette 
van makreel, radijsjes, ingelegde 

komkommer, rustiek stokbrood

 
€ 9,50 per persoon

 

BORRELPLATEAU MIX 2

Ham-monchou, oude kaas, 
gevulde brie, fuet, parmaham, 

geroosterde aubergine, 
courgette, cherrytomaatjes, 

nootjes, home-made 
kruidenboter, rustiek brood

€ 7,50 per persoon
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Wat is er mooier dan met het hele gezelschap dineren 
aan een lang aangeklede tafel! Kandelaars, bloemen, 
kaarsen, menukaartjes, servetten, servies en bestek; 
alles hoort erbij! In overleg bepalen we de stijl die bij 
jouw event past. Het diner wordt bereid door een chef 

op locatie en uitgeserveerd.

3-GANGENMENU € 34,50 PP
voorgerecht, hoofdgerecht, dessert

of  
voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht

4-GANGENMENU € 39,50 PP
voorgerecht, tussengercht, hoofdgerecht, dessert

 
AANKLEDING  €3,50 PP 

BEDIENING/KOK €30,00 PER UUR 

Een diner aan tafel kan worden besteld  
vanaf 15 personen. 
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KOUDE VOORGERECHTEN
Denise’s carpaccio, oude geitenkaas, hazelnoot, truffelmayonaise
Tartaar van zalm & tomaat, frisse kruiden, krokantje van brood
Ceviche van dorade, kokos, mais, koriander
Tartaar van zeebaars, ansjovismayonaise, structuren van komkommer

WARME VOORGERECHTEN / TUSSENGERECHTEN
Saffraanrisotto van orzo, garnalen, parmezaan 
Aubergine au miel, crumble van ei, salmorejo
Zeeuwse bisque, visgarnituren, rouille
Zalm mit cuit, anijs, structuren van zuurkool 
Thaise curry met kippengehakt, groene groentes

HOOFDGERECHTEN VIS
Zeebaars op de huid gebakken, kruidenolie, spinazie
Kabeljauw uit de oven, beurre blanc, zalmkaviaar, zeekraal 
 

 

HOOFDGERECHTEN VLEES
Diamanthaas, saus van groene peper, bospeen 
Ribeye, kalfsjus met madeira, pastinaak-aardappelpuree 
Livar, bitterbal van scampi, saus van steranijs, paksoi 
Kwartel, saus van steranijs, shitake, kroketje van paddenstoelen, linzen 
 
DESSERT
Amarenakers, geitenkaas panna-cotta, yoghurt-espuma 
Cassis, mokkamousse en crunchy witte chocalade 
Chocolade, banaan brulée, pinda, karamel

STANDAARD BIJGERECHTEN 
Rustiek brood met boter 
Rozemarijn-aardappeltjes uit de oven, kerriemayonaise 
Frisse salade van little gem, eitje, caesar dressing 
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Een diner in beweging! We gaan rond met kleine 
gerechtjes en maken er een feestelijke avond van! Een 

avondvullend programma met kleine gerechtjes 
en kok op locatie. 

5-GANGENMENU € 37,50 PP
Vijf kleine gerechtjes bereid op locatie

6-GANGENMENU € 42,50 PP 
Zes kleine gerechtjes bereid op locatie

7-GANGENMENU € 47,50 PP
Zeven kleine gerechtjes bereid op locatie 

 
BEDIENING/KOK €30,00 PER UUR 

Een walking dinner kan worden besteld vanaf 20 
personen. Vraag naar de mogelijkheden!
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Het zonnetje schijnt, je drinkt een koud drankje en 
geniet van de geur van barbecue… wat is er leuker 

dan barbecuen met vrienden, familie of collega’s! We 
helpen je graag met het organiseren van 

jouw outdoor BBQ feest!

BBQ MENU: € 24,50 PP
5 bbq gerechten 

2 salades
standaard bijgerechten

BBQ HUUR € 75,00  
BEDIENING € 30,00 PER UUR
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BBQ GERECHTEN (5 KEUZES)
Pulled pork, home-made biersaus, regenboogsalade, broodje
Gevuld livar, spinazie, geitenkaas, omwikkeld met spek 
Sukade steak, knoflook, saus van groene peper 
Pulled chicken, thai glaze, regenboogsalade, broodje
Lamsrack, tijm, honey glaze
Zalmzijde met gember & soja van de rookplank 
Kippendij-saté, pindasaus, ingelegde komkommer 
Bacon burger, truffelmayonaise, botersla, broodje 
Seattle style hot-dog, mosterd-honingdressing,  chipotle, gebakken uitjes, broodje
Greek burger, tzatziki, rode ui, botersla, broodje 
Gambas gevlinderd, knoflookmayonaise

BBQ GERECHTEN VEGETARISCH 
Veggie quinoa burger, gegrilde groente, chili  
Gevulde paddenstoelen, geitenkaas, walnoten  
Aubergines van de grill, knoflookyoghurt, granaatappel
Groentespies met salsa verde 
Vega hot-dog, mosterd-honingdressing, chipotle, gebakken uitjes, broodje

SALADES (2 KEUZES)
Gegrilde groentes, orzo, pijnboompitjes, kruidendressing  
Cherrytomaatjes, aardbei, basilicum, mozzarella, pijnboompitjes
Geroosterde mais, bloemkool, knoflook chili, feta 
Kikkererwten, tomaat, bleekselderij, komkommer, dille, munt  
Groene parelcouscous, broccolli, olijven, citroen, kruidenolie
Rijstsalade, paprika, mango, koriander, kokos, gebakken ui

BIJGERECHTEN STANDAARD 
Ratatouille, tomaat, courgette, gekarameliseerde uien en knoflook
Geroosterde aardappeltjes in schil, rozemarijn, knoflook 
Vers fruit in ananas 
Rustiek stokbrood met home-made kruidenboter, heinz ketchup, tabasco
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Tussen de middag genieten van een lekkere en 
gezonde maaltijd? Wij bezorgen een lunchbox 

bij je thuis of op je werk. Geniet van knapperige 
salades, rijkbelegde sandwiches of onze boordevol 

groentesoepen. Vanaf 15 personen.

LUNCHBOX € 14,50 PER PERSOON

5 items per persoon

De lunch wordt verzorgd in luxe disposables. Gratis 
bezorging in Goes. Voor een grotere groep is het ook 

mogelijk om een lunchbuffet te verzorgen.  
Vraag naar de mogelijkheden!
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MINI SALADES

 

Kippendij, little gem, parmezaan, 

knoflookcroutons, ei, caesar dressing 

 

Gamba’s, komkommer, kikkererwten, 

munt, rode peper, gember dressing  

Feta, gegrilde paprika, champignons, 

dille, pijnboompitjes, honing 

Prijs per stuk € 3,95
Per smaak vanaf 15 personen

WIT PUNTJE

Zacht mini puntje festival style:

Vulling:  
Spicy kip, limoen mayo,  

knapperige groente 
 

Vulling: 
Seattle style hot-dog, honing-

mosterd dressing, chipotle, 
gebakken uitjes 

Prijs per stuk € 3,95
Per smaak vanaf 15 personen 

SANDWICHES

 Zacht casino brood in  
kwartjes gesneden: 

 
Classic tuna: 

Tonijn, kappertjes, mayo, sla 
 

Chicken cashew:  
Pulled chicken, cashew, appel 

 
Club: 

Ei, spek, caesar, sla
 

 Prijs 2 kwartjes € 3,50
Per smaak vanaf 15 personen

DRANKEN

Jus d’orange of  
smoothie (200 ml) 

€2,95

Melk (200 ml)  
€2,00

TOETJES 

Chocolademousse, oreo, karamel  

of

Mini trifle, vanille, rood fruit

Prijs per toetje €2,95

 
SOEPEN

Eigengemaakte soepen 
vol groentes: 

 
Geroosterde paprika-

tomatensoep met parmezaan 
 

Groene groentesoep met  
citroen en munt 

 
Dahl soep met  

naanbrood en yoghurtdressing 
 

Prijs 200 ml soep € 3,50
Per smaak vanaf 15 personen 

HARDE MINI BROODJES

Veggie humus: 
Spicy humus, gegrilde groente, 

feta, rucola 
 

Beef carpaccio style:  
Rosbief, truffelmayo, 

parmezaan, tomaat, rucola 

Lemon chicken: 
Kip, limoen mayonaise, botersla

Prijs per broodje €3,50 
Per smaak vanaf 15 personen

MINI CROISSANT

 
Brie, spinazie, dille 

 
Serranoham, tomaat, 

truffelmayonaise 
 

Gekookt ei, kaas,  
botersla

 
Prijs per croissant € 3,50

Per smaak vanaf 15 personen

SNACKS

Mini bolus 

 

Mini amandelbroodje

Mini saucijzenbroodje 

 

Mini kaasbroodje

Mini worstenbroodje 

Prijs per snack €1,50 
Per smaak vanaf 15 personen
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Onze culinaire creaties met thema;  
dat zijn onze foodstations! 

Een tafel vol smoking hot dogs op jouw feestje of een 
salade bar tijdens een diner aan een lang gedekte 
tafel. Een foodstation kun je zien als een compact 

buffet waarbij een ingrediënt centraal staat. Natuurlijk 
kleden we de foodstation mooi aan in de stijl 

van jouw concept of nemen we onze foodtruck mee.

Met welke foodstation verras jij jouw gasten?  

MEERPRIJS MINI FOODTRUCK € 125,00
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SMOKING DOG STATION 
 

Feestelijke hot-dogs geserveerd 
in een zacht puntje: 

Classic: 
zuurkool, augurk, gebakken ui, 

mosterdmayo 
 

Mexican:  
jalapeño, salsa, guacamole

Greek: 
groene appel, tzatziki, rode ui

Prijs per hot-dog € 4,75

TORTILLA STATION

We zijn er dol op: tortilla’s! 
Gasten mogen zelf vullen en 
aftoppen met veel lekkers. 

Vulling:  
Pulled pork mexican style 

 
Toppings:  

Salsa, guacamole, mais, 
yoghurtdressing, geraspte kaas, 

gegrilde paprika, bosuitjes, 
ijsbergsla, mini tortilla

Prijs per tortilla €4,50 

SEAFOOD STATION

 Zeeuwse producten vers uit de 
zee; dat is de seafood station! 

(koud geserveerd) 
 

Gamba’s in look 
Halve kreeft met saffraansaus 

Scheermessen met limoen 
Mini zalm-tartaar, dille 
Mosselen met dragon

3 oesters p.p 
 

Rustiek brood met rouille, 
tonijnmayo, ravigotte

Prijs per persoon € 38,50 

HIGH TEA STATION

Mozaïek sandwiches:  
Zalm, remoulade, komkommer 
Serrano, truffelmayo, tomaat 

Geitenkaas, aardbei, basilicum 
 

Zoete hapjes:
Macarons, choco-notenbrownie 

Scones met home-made 
frambozenjam en room 

 
Mini dessert:  

Trifle, rood fruit, vanille 

 
Prijs per persoon €22,50

MINI BURGER STATION

Een stoere sappige burger 
geserveerd in een wit 
meerzaden broodje

Classic:  
ketchup, augurk, tomaat 

 
Spicy bacon:  

jalapeño, bacon, tomaat 
 

Blue cheese:  
Roquefort, uiencompote 

 
 Prijs per burger € 5,75 

CHEESE STATION

Een feestelijk kaasplateau!

Diverse kazen: 
Roquefort Blue D’Auvergne 

Camembert Calvados 
Mont Ventoux Geitenkaas, Brie 

de Meaux, Reblochon de Savoie 
Old Amsterdam 

Overig:  
Rode druiven, vijgen, 

rozijnenbrood, toast, walnoten, 
rustiek brood

Prijs per persoon €6,50

SALAD STATION

Jouw gasten maken hun eigen 
salades met onze feestelijk 

salade bar!  
 

Rucola 
Gegrilde courgette en paprika 
Pompoen met yoghurt en tijm   

Champignons met soja en sesam 
Cherrytomaatjes met basilicum 

Aardappeltjes in schil 
 

Toppings: olijven, noten, zaden, 
honingdressing, yoghurtdressing

 
Bijgerecht € 6,50

SMOOTHIE STATION

Smoothies van vers fruit 
geserveerd in ijs. 

Groene smoothie:  
Spinazie, kiwi, banaan, 

sinaasappel
 

Yoghurt smoothie:  
Aardbei, bes, banaan, basilicum  

 
Tropische smoothie:  

Ananas, sinaasappelsap, gember

Prijs dispoable glas €4,50
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Feestelijke cocktails, een bijpassand wijnarrangement, 
of een Zeeuws biertje. Wij verzorgen graag de dranken 

op uw feestje!
 

Dranken kunnen besteld worden  
met of zonder bediening.
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HUISWIJNEN* 
Santa Ema | Sauvignon Blanc | Chili | 2019 
El Castilla |  Chardonnay | Spanje | Viura | 2019
El Castilla | Syrah | Spanje | Viura | 2019 

WITTE WIJNEN* 
Tomtit | Sauvignon Blanc | Nieuw Zeeland | Marlborough | 2019 
Montgras Amaral | Sauvignon Blanc | Chili | DO Colchagua Valley | 2019 
Crudo white organic | Catarratto, Zibibbo | Sicilië | IGP Terre Siciliane | 2019

RODE WIJNEN* 
Antico Fuoco | Primitivo Rosso Apassimento | Italië | Puglia | 2019 
Montgras | Reserva | Chili | DO Colchagua Valley | 2019 
Crudo white organic | Catarratto, Zibibbo | Sicilië | IGP Terre Siciliane | 2019

MOUSSEREND* 
Anna de Codorníu | DO Cava | Blanc de Blancs  
Anna de Codorníu Mediterrania | DO cava | Macabeo, Parellada, Xarello

*ONZE WIJNEN ZIJN OOK LOS TE BESTELLEN VIA
WWW.DEWIJNENVANDENISE.NL

BIEREN STANDAARD
Hertog Jan 
Hertog Jan 0,0%

BIEREN  SPECIAAL 
Hoegaarden | witbier | 4,9% 
Leffe | blond | abdijbier | 6,6%
Westmalle trappist | dubbel | 7% 
Zeeuwse bier | Dutch Bargain | Pale ale | 10%

COCKTAILS
Bellini pear | perensap | vlierbloesemsiroop | sodawater 
Bloody mimosa | vermouth | bloedsinaasappel | cava 
Blueberry sparkler | blauwe bes | vodka | limoen | sodawater
Mojito basil | limoen | rietsuiker | munt | basilicum | rum 
Pink gin tonic | bobby’s gin | granaatappel | tonic  

HOME MADE LEMONADE TAPS 
Groene ijsthee | munt | citroen  
Perzik | komkommer | limoen 
Sinaasappel | gember | rozemarijn 
Appel | druiven | bruiswater

FRISDRANKEN
Coca cola, coca cola light, fanta, ice tea green, spa rood, spa blauw

VOORBEELD DRANKEN
De onderstaande prijzen zijn per persoon, inclusief glaswerk 

en bediening vanaf 60 personen. Drankenpakket zonder 
bediening is mogelijk op basis van nacalculatie. 

 1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur
Basis € 6,- € 8,- € 10,- € 12,- € 14,-
Luxe € 8,- € 12,- € 16,- € 18,- € 20,-
Cocktails  € 10,- € 14,- € 18,- € 20,- € 22,-

BASIS ASSORTIMENT
Huiswijnen | bier standaard | fris | limonadetap 

LUXE ASSORTIMENT
Huiswijnen | witte wijnen | rode wijnen | bieren speciaal | fris | limoandetap

FEESTELIJKE WELKOMSCOCKTAIL €3,50 
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DIVERSE BEZORGCONCEPTEN 

SET UP ZONDER BEDIENING
Een mooie presentatie, maar geen bediening nodig? Wij leveren het menu zonder 
bediening op de afgesproken tijd en plaats. Meestal is dat ongeveer 30 minuten voor 
het eetmoment zal starten. De gerechten worden warm geserveerd. De buffettafel 
(circa 180 cm) wordt mooi aangekleed met oa. servies, bestek, zijdebloemen, houten 
kratjes, servetten, tafelkleed en warmhoudplaten. In overleg kunnen wij de bufetttafel 
met ons meenemen. De vuile vaat halen we op een ander moment weer op. 

SET UP INCLUSIEF BEDIENING
Live cooking op locatie? Of een grote groep mensen? Dan zorgen wij voor bediening 
en koks ter plaatse. Afhankelijk van het type evenement brengen wij een uurtarief van 
€30,00 in rekening. We zijn gedurende het event aanwezig op locatie.

DELIVERY ONLY OF PICK UP
Sommige menu’s kunnen worden besteld zonder servies, bestek of aankleding. 
Deze menu’s worden bezorgd rondom Goes of kunnen worden afgehaald aan de 
industriestraat 14, te Goes. De menu’s  worden in luxe disposables verpakt.  

MOGELIJKE VERHUUR VIA ONZE PARTNERS 
(PRIJSINDICATIE EXCL. BEZORGING)

GLASWERK VIES RETOUR
Wijnglas €0,30 per stuk 
Limonadeglas / bierglas €0,25 per stuk 
Whiskeyglas /cocktailglas €0,30 per stuk

OVERIG
Koeling €65,00 
Bar met tap en achterwand €220,00 
Statafel €25,00 
Tafel 200 cm €7,50 
Klapstoeltje €2,50 
 
AANKLEDING BASIS ITEMS 
Tafellaken wit €7,50 
Servet wit €1,00
Vaasje inclusief veldboeketje €3,00
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Kunnen wij je ergens mee helpen?
Neem gerust contact op!

Bel of app: +31(0)6 4002 8453

info@dekeukenvandenise.nl

Industriestraat 14, 
4462 EZ Goes


