CATERING
AFHALEN & BEZORGEN
Nieuw! Bestelformulier op de website.

BESTELVOORWAARDEN:
Wij vernemen graag 24 uur op voorhand uw bestelling.
Bij gezelschappen vanaf 2 personen minimaal 2 personen per buffet. Maximaal
2 verschillende buffetten per gezelschap. Betreft de losse gerechten kunt u een
keuze maken uit twee verschillende gerechten per gang, per gezelschap.
U kunt ervoor kiezen om hetgeen te laten bezorgen of zelf bij het Mauritshof af te
halen.
Bezorging in IJzendijke is gratis. Buiten IJzendijke tot 13 km € 3, tot 25 km € 5, tot 35 km
€ 7, tot 45 km € 9, tot 55 km € 11, vanaf 55 km € 0,40 per kilometer enkele reis.
U kunt bestellen van dinsdag tot en met zondag. Afhalen / bezorgen is tussen
10.00 uur en 12.00 uur (ander tijdstip in overleg). Maandag vaste sluitingsdag.
Warme gerechten worden geleverd in hitte bestendige vacuümzakken / bakjes en
kunt u thuis makkelijk opwarmen middels een handleiding.
Vegetarisch, een allergie of bepaalde dieet wensen? Geen probleem, wij passen de
gerechten graag voor u aan als wij van te voren op de hoogte zijn.
Heeft u andere catering wensen, neem gerust contact op, wij maken graag een
voorstel op maat aan de hand van uw wensen en budget.
Met gastvrije groeten,
Frank en Marianne Buysse – Doens

Mauritshof l Mauritsweg 5 l 4515 LA IJzendijke
T 031 (0)117 – 306666 l E info@mauritshof.eu l www.mauritshof.eu

ONTBIJT / BRUNCH
ONTBIJT
Bruine pistolet
Witte sandwich
Mini sandwiches
Croissant
Boter en vruchtenjam
Krabsalade
Eiersalade
Jong belegen kaas
Brie
Zeeuwse hoeve ham
Romige yoghurt
Flesje Sinaasappelaere

BRUNCH 1.0

€ 17,50 PER GAST

Tomatenroomsoep met balletjes

BRUNCH 2.0
Variatie witte- en bruine-,
harde- en zachte broodjes
Croissant
Mini zoete koek
Gemarineerd scampi spiesje met chorizo
Huisbereide vissalades:
Krab en tonijn
Brie
Gedroogde rauwe ham
Ardennerpaté met chutney
Rosbief met truffelmayonaise
Ei muffin met geitenkaas
Vol au vent met pasteitje
Verse fruitsalade en
flesje Sinaasappelaere
Boter en vruchtenjam
€ 32,00 PER GAST

Variatie witte- en bruine-,
harde- en zachte broodjes
Croissants
Gerookte zalm met cocktailsaus
Huisbereide krabsalade,
beenhamsalade en eiersalade
Jong belegen kaas en brie
Gedroogde rauwe ham
Zeeuwse hoeve ham
Boter en vruchtenjam
€ 22,00 PER GAST

KOUDE BUFFETTEN / HIGH TEA
KOUDBUFFET ‘VAN HET LAND’

KOUDBUFFET ‘UIT DE ZEE’

Gedroogde rauwe ham met
zongedroogde tomaatjes, feta en olijven

Gerookte zalm met fijngesnipperd uitje
Gravad lax, gemarineerde zalm

Ardennerpaté met chutney
Huisbereide krabsalade
Beenhamsalade
Spiesje met gemarineerde scampi’s
Gekruide kipfilet met kerriemayonaise
Tomaat gevuld met Noordzeevissalade
Caprese spiesje met gehaktballetje
Rosbief met truffelmayonaise

Aardappelsalade en rauwkostgarnituur
Gevuld eitje en cocktailsaus
Brood, boter en kruidenboter

Gevuld eitje en aardappelsalade
Rauwkostgarnituur
Brood, boter en kruidenboter

€ 23,00 PER GAST

€ 19,50 PER GAST

HIGH TEA @ HOME
ZOETE LEKKERNIJEN
Cheesecake
Tiramisu
Javanais
Mini fruitspiesje
Pastei de nata
Huisbereide verrassingslekkernij

KOUDBUFFET ‘ZEE EN LAND’
Gerookte forelfilet
Gravad lax, gemarineerde zalm
Glaasjes gevuld met Noordzeevissalade
Gedroogde rauwe ham met
zongedroogde tomaatjes, feta en olijven
Vitello tonato met tonijnmayonaise
Tataki van runderhaas met sojamayonaise
Caprese; tomaat, mozzarella en pesto
Aardappelsalade
Gevuld eitje
Rauwkostgarnituur
Brood, boter en kruidenboter
€ 25,00 PER GAST

HARTIGE VERSNAPERINGEN
Mini sandwiches (2 p.p.)
belegd met bijvoorbeeld:
Gerookte zalm, bieslookdressing
Brie, honing, rucola, pijnboompitjes
Huisbereide beenhamsalade
Spiesjes (2 p.p.) met:
Scampi en chorizo
Serranoham, tomaat, mozzarella-pesto
Krabcocktail
€ 24,00 PER GAST

LOSSE GERECHTEN
VOORGERECHTEN
€ 5,00
Tomatensoep met balletjes, 0,5l
€ 7,00
Aspergesoep, 0,5l
€ 10,00
Carpaccio van rund
€ 10,50
Scampi’s in de look, 6 stuks
€ 12,00
Duo zalm, gerookt en gemarineerd
Voorgerechten worden geserveerd met twee broodjes en boter

WARME VIS GERECHTEN
€ 14,00
€ 15,00
€ 16,00

Vispotje met verschillende soorten verse vis
en witte wijnsaus
Kabeljauw Blackwell
Scampi’s in de curry, 11 stuks

WARME VLEES GERECHTEN
€ 11,00
€ 11,00
€ 13,50
€ 13,50

Beenham met champignonroomsaus
Vol au vent met pasteitje
Vlaamse stoverij
Malse varkenswangetjes met saus
op basis van bruin bier

BIJGERECHTEN
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,75

Aardappelgratin
Aardappeltjes uit de oven met kruiden
Warme groente
Frisse salade

HUISBEREIDE DESSERTS
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Cheesecake toetje
Panna cotta met coulis
Duo chocolademousse
Verse fruitsalade

DRANKEN 0,75L
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50

Fles witte wijn, Sauvignon / Colombard
Fles rosé wijn, Tannat / Cabernet
Fles rode wijn, Merlot / Tannat

€ 13,50

Fles Cava

€ 4,50
€ 4,50

Fles Sinaasappelaere
Fles Appelaere

