
 LUXE BROODJES 
Luxe en vers belegde broodjes voor de lunch. 

De prijs is gebaseerd op een ciabatta broodje.  

Andere soorten broodjes gaan in overleg. 

                   POKEBOWLS 
   Goed gevulde pokebowls voor ieder moment. Dit zijn 

koude gerechten die je dus niet hoeft op te warmen. Deze 

maaltijden dienen koud genuttigd te worden. 

Menu 14 - Gezond 
Ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt ei en luxe gemengde sla  

5,95 

Menu 15 - Carpaccio 
Groene pesto, runder carpaccio, truffel mayonaise, parmezaanse kaas, 
geroosterde pijnboompitten en rucola sla. 

5,95 

Menu 16 - Tiroler ham 
Tiroler ham, ananas roomkaas en rucola sla. 

5,95 

Menu 17 - Luxe paté 
Luxe Livar paté afkomstig van het Limburgse kloostervarken, com-
pote van Ardeense ui en framboos en luxe gemengde sla. 

5,95 

Menu 18 - Kip kerrie 
Huisgemaakte kipkerrie salade met stukjes malse kippendij,  
komkommer en frisse ijsbergsla. 

5,95 

Menu 19 - Filet Americain 
Filet Americain, gesnipperde uitjes, gekookt ei, peper en zout en 
frisse ijsbergsla. 

5,95 

Menu 20 - Geitenkaas of brie 
Smeuïge geitenkaas of brie, honing, stukjes walnoot en  
frisse ijsbergsla.  

5,95 

Menu 21 - Gerookte zalm 
Gerookte zalm, zongedroogde tomaatjes, rode ui, kappertjes,  
luxe gemengde sla en limoen koriander dressing. 

5,95 

BESTELLINGEN VAN POKEBOWLS  

GAAN IN OVERLEG, DUS GRAAG  

TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN OF PER  

E-MAIL. 

 

DEZE POKEBOWLS ZIJN GEKOELD. 

BESTELLINGEN VAN WRAPS GAAN IN  

OVERLEG, DUS GRAAG TELEFONISCH  

CONTACT OPNEMEN OF PER E-MAIL. 

 

DEZE WRAPS ZIJN GEKOELD. 

BESTELLINGEN VAN BROODJES GAAN IN  

OVERLEG, DUS GRAAG TELEFONISCH  

CONTACT OPNEMEN OF PER E-MAIL. 

 

DEZE BROODJES ZIJN GEKOELD. 

Menu 01 - Thaise pokebowl met runder reepjes 
Peultjes, wortel, limoen, gebakken bloemkoolrijst, bladspinazie,  
koriander, rode kool, sesamzaadjes en een zoete teriyakisaus. 

14,95 

Menu 02 - Indiase pokebowl met kippendij 
Gele rijst, aubergine, komkommer, tomaatjes, sla, cashewnoten,  
cassavechips, taugé en een huisgemaakte satésaus. 

14,95 

Menu 03 - Japanse pokebowl met zalm 
Rauwe of gerookte zalm, wakame, wortel, avocado, komkommer, 
radijsjes, edamame bonen, mango, sushirijst en mosterd-dillesaus. 

15,95 

Menu 04 - Mexicaanse pokebowl met rundergehakt 
Nachos, avocado, rijst, rode kidneybonen, tomaatjes, ijsbergsla, mais, 
crème fraiche en tomatensalsa.  

14,95 

Menu 05 - Amerikaanse pokebowl met pulled pork 
Minikrieltjes met paprikakruiden, koolsla, wortel, komkommer, mais, 
ijsbergsla en smokey barbecuesaus.  

14,95 

Menu 06 - Vegetarische pokebowl 
Tomaatjes, komkommer, edamame bonen, wortel, mango, rode ui, 
oude kaas, croutons en een yoghurtsaus. 

14,95 

                        WRAPS 
   Goed gevulde wraps voor ieder moment.  

Dit zijn koude gerechten die je dus niet hoeft op te warmen.  

Menu 07 - Kip wrap 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, barbecue saus,  kippendij,  
avocado, mais, komkommer, wortel, taugé, lente-ui en  
honing-mosterd dressing.  

8,95 

Menu 08 - Mexicaanse wrap 
Normale of volkoren wrap gevuld met ijsbergsla, crème fraîche,  
rundergehakt, avocado, mais, kidney bonen en huisgemaakte  
tomaten salsa.  

8,95 

Menu 09 - Zalm wrap 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, mosterd-dille dressing, 
gerookte zalm, rode ui, kappertjes, komkommer,  
zongedroogde tomaatjes en limoen mayonaise.  

8,95 

Menu 10 - Vega wrap 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, tomaat, komkommer,  
rode ui, champignons, croutons, wortel en yoghurt dressing.  

8,95 

Menu 11 - Carpaccio wrap 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, groene pesto,  
runder carpaccio, parmezaanse kaas,  geroosterde pijnboompitten en 
truffel mayonaise.  

8,95 

Menu 12 - Big Mac wrap 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, rundergehakt, ui,  
cheddar kaas, plakjes augurk en huisgemaakte Big Mac saus.  

8,95 

Menu 13 - Gado Gado wrap 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, aardappeltjes, boontjes, 
bladspinazie, ei,  taugé, Franse boontjes en satésaus met  
gebakken uitjes. 

8,95 
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BESTELLIJST  
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Standaard klein 25 stuks     € 17,00 

Gemengd klein 25 stuks    € 24,50  

Luxe klein 25 stuks    € 29,50 

Meatlovers (vlees) klein 25 stuks    € 27,00 

 

Standaard middel 50 stuks     € 27,00 

Gemengd middel 50 stuks    € 34,50  

Luxe middel 50 stuks    € 42,00 

Meatlovers (vlees) middel 50 stuks    € 37,00 

 

Standaard groot 75 stuks     € 37,00 

Gemengd groot 75 stuks    € 44,50  

Luxe groot 75 stuks    € 52,00 

Meatlovers (vlees) groot 75 stuks    € 47,00 

 

         HAPJES SCHALEN KOUD 

Goed gevulde schaal met diverse heerlijke hapjes gemaakt 
met uitsluitend eerlijke kwaliteitsproducten. 

       HUISGEMAAKTE SALADES 

Goed gevulde huisgemaakte salades gemaakt van uit-
sluitend eerlijke kwaliteitsproducten. Het bovenste  
bedrag is voor 5 personen en de onderste voor 10. 

Web: www.cateringservice.nu 
Mail: info@cateringservice.nu 

   Telefoon: 06 1566 1035 

Cateringservice.nu 
Schutsgildelaan 29 

4871 LM Etten-Leur 

Telefonische bereikbaarheid: 
 

Maandag t/m Vrijdag: 18:00 - 21:00 
Zaterdag: 12:00 - 17:00 
Zondag: 12:00 - 17:00 

 
Tijden van bezorging / afhalen gaan in 

overleg. 

Huzarensalade 
 
Aardappel, Betuwse beenham, sjalot, augurk, wortel, 
doperwten, peterselie, mayonaise en mosterd. 

27,50 
 

42,50 

Rundvlees salade 
 
Aardappel, rundvlees, uien, augurk, zilveruitjes, appel, 
peterselie, mayonaise en worcestershiresaus. 

27,50 
 

42,50 

Zalmsalade 
 
Aardappel, gerookte zalm, rode ui, zongedroogde to-
maatjes, augurk, kappertjes, ei, dille, mayonaise en  
tomatenketchup. 

27,50 
 

42,50 

Tonijnsalade 
 
Aardappel, tonijn, rode ui, zongedroogde tomaatjes,  
augurk, kappertjes, ei, peterselie, mayonaise en  
tomatenketchup. 

27,50 
 

42,50 

Kerrie salade 
 
Rijst, stukjes kippendij, augurk, appel, ananas,  
blokjes jong belegen kaas, peterselie en kerriemayonaise. 

27,50 
 

42,50 

Eiersalade 
 
Eieren, prei, mais, Betuwse beenham, appel, oude  
geraspte kaas, bladselderij, mayonaise en yoghurtsaus. 

27,50 
 

42,50 


