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Wie is Meneerdekok 

Het begon met een droom in 2005 en koken 
vanuit huis. Al snel groeide Meneerdekok  
door tot een volwaardig cateringbedrijf met 
een eigen professionele kookstudio in Rijswijk. 
Hart, ziel en brein achter Meneerdekok is  
Karima Lacourt, een ambitieuze en gedreven 
vrouw die niet alleen van koken en lekker 
eten houdt, maar ook een passie heeft voor 
het gastvrouwschap. Karima begrijpt als geen 
ander wat een cateringbedrijf tot een succes 
maakt. Haar proactieve houding en menta-
liteit van aanpakken en doorzetten weet zij 
goed over te brengen op de teamleden van 
het cateringbedrijf met als resultaat: catering 
van hoge kwaliteit waarbij gastvrijheid, flexi-
biliteit en een stap extra doen voorop staan.

Karima: “Als cateraar kun je een feest of evene-
ment maken of breken. Doordat wij ons werk 
goed doen, komt de gastvrouw of gastheer 
goed voor de dag. Het eten moet uitstekend 
zijn en de bediening nog beter. Het gaat om 
het oog voor detail. Een bloemetje neer-
zetten, de jas aanpakken, ontvangen cadeau-
tjes aannemen, een praatje of grapje maken, 
onthouden wat de mensen drinken. Het gaat 
bij onze catering juist om dat beetje extra.”

Geachte gast, 

In deze informatiebrochure maakt u nader kennis met 
Meneerdekok – Catering en kookworkshops. U leest wat 
Meneerdekok u zoal biedt om uw bijeenkomst of feest tot 
een succes te maken. 

Deze brochure is met zorg samengesteld en laat u tal van 
mogelijkheden zien op het gebied van catering en kookworkshops. 
Maar wellicht staat hetgeen u bedacht heeft er niet tussen. 
Geen zorgen, want Meneerdekok biedt graag catering op maat. 

Dus heeft u specifieke wensen en wilt u weten wat mogelijk is? 
Neem dan contact op zodat u een persoonlijk voorstel ontvangt.

Hartelijke groet,

Meneerdekok

Meneerdekok – Catering en kookworkshops
Diepenhorstlaan 2a

2288 EW Rijswijk
Tel. 070 – 778 06 17

info@meneerdekok.nl
www.meneerdekok.nl
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Ontbijt en lunch - eenvoudig  
Prijs: vanaf € 35,50 per schaal 
U heeft de keuze uit: 
• Een schaal met tien broodjes, belegd met o.a. gerookte zalm, rosbief en serranoham
• Een schaal met tien wraps, belegd met o.a. gerookte zalm, serranoham en geitenkaas
• Een schaal met twintig sandwiches, belegd met o.a. komkommer, eiersalade en tonijnsalade, 
• of een combinatie van bovengenoemde schalen

Ontbijt en lunch – uitgebreid  
Prijs: vanaf € 17,50 p.p. 
• Drie luxe minibroodjes zoals olijfpuntje, Belgische sandwich en melkbroodje,  

gerookte zalm, caesar salade, geitenkaas
• Diverse gevulde wraps
• Blini met gerookte zalm
• Broccolisoep, zelf aan te vullen met croutons, spekjes en crème fraîche
• Fruitspies
• Zoetigheid zoals chocolademousse, spekkoek en macarons 

Tapaslunch – buffet 
Prijs: vanaf € 21,50 p.p. 
• Blini met gerookte zalm   •      Taboulehsalade met granaatappel
• Geroosterde groentensalade  •      Oosterse gambaspies 
• Carpacciololly    •      Fruitspies
• Yakitori    •      Gevulde wraps
• Geitenkaasballetjes met nootjes  •      Kaasplateau
• Charcuterie 
• Broccolisoep, zelf aan te vullen met croutons, spekjes en crème fraîche 
• Brood met smeersels

Ontbijt en lunch - 9

Ontbijt en lunch  

Dranken 
Prijs: € 4,25 p.p. (incl. glaswerk)
• Melk, karnemelk, jus d’orange en 

appel- en perensap van ’t Land 
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Walking Dinner   Prijs: vanaf € 28,50 p.p. (vanaf 20 pers.). Minimaal vier gerechten.

De naam zegt het eigenlijk al: u geniet van een heerlijk dinner, maar u heeft geen vaste zitplaats. 
Bij een walking dinner serveert Meneerdekok verschillende kleine gerechtjes die gemakkelijk staand te eten zijn. 
Dit concept is met name geschikt voor informele dinners of evenementen waarbij u het leuk vindt wanneer de gasten niet aan een 
zitplaats gebonden zijn. U staat gezellig met collega’s of vrienden te praten en ondertussen worden er kleine gerechtjes geserveerd. 
Alle gerechten worden op kleine borden of in glazen geserveerd en kunnen worden gegeten met enkel een vork. U kunt het aanbod 
van gerechtjes zo uitgebreid en gevarieerd maken als u wilt. 

Voorgerechten
•	 Salade Frisée met een krokante balsamico-spekdressing 
•	 Salade Niçoise met verse tonijn, sesamzaad en wasabi
•	 Salade Vitello Tonnato
•	 Salade Chèvre met vijgencompote en balsamicodressing 
 
Tussengerechten – warm en koud  
•	 Gambaspiesje met zoetzure komkommer en munt-koriandersaus 
•	 Beef tataki met gefrituurde knoflook
•	 Dorade met serranochips, beurre blanc en groene asperges
•	 Quiche van pompoen, walnoten, blauwe kaas en gedroogde vijgen 

Spoom van citroenijs

Soepen
•	 Bisque De Crevettes
•	 Tom Kha Kai met kippendij
•	 Pomodori met basilicumcrème 
•	 Paprika
•	 Bouillon met eekhoorntjesbrood en kerrieroom

Hoofdgerechten
•	 Diamanthaas met rode wijnsaus 
•	 Parelhoen met madeirasaus 
•	 Heilbotfilet met kruidenkorst uit de oven,  

saffraansaus, gratin, seizoensgroenten 
•	 Champigonrisotto met Parmezaans koekje  

Nagerechten
•	 Cheese cake 
•	 Tiramisu met rood fruit 
•	 Hemelse modder drie soorten chocolademousse
•	 Hangop met seizoensfruit, compote en amandel- 

schaafsel

Staat uw ideale gerecht er niet bij? Geef uw wensen door, een aanbod op maat is mogelijk.
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Sitting Dinner   Prijs: driegangen vanaf € 27,50 p.p. (vanaf 20 pers.) 

Geniet van een sitting dinner aan huis of op het werk met de catering van Meneerdekok. Pak een stoel en ga lekker zitten, 
want met een sitting dinner haalt u het restaurant naar uw huis of naar uw werk. Een avond volop culinair genieten met 
collega’s, vrienden, familie of zakenrelaties staat u te wachten. U kiest de lekkerste en mooiste gerechten en stelt zo zelf uw 
ideale drie- of viergangen-dinner samen. U kunt het aanbod van gerechtjes zo uitgebreid en gevarieerd maken als u wilt. 

Voorgerechten
•	 Zalm gemarineerd in bieten en wodka met zure room 
•	 Beef tataki met gefrituurde knoflook 
•	 Salade Frisée met eend en een krokante balsamico-spekdressing 
•	 Salade Ceasar met paling of serranochips  
•	 Linzensalade met feta en kruidendressing   

Tussengerechten
•	 Pomodorisoep met basilicum en kruidenolie  
•	 Bospaddenstoelensoep met truffelolie  

Hoofdgerechten
•	 Kalfsoester met bospaddenstoelensaus  
•	 Eendenborst met rode wijnsaus 
•	 Heilbotfilet met kruidenkorst en romige bisque de crevettes  
•	 Portobello gevuld met spinazie en brie  

Nagerechten 
•	 Brownietaart met seizoensfruit en vanille ijs
•	 Fromage blanc met sinaasappel en seizoensfruit  
•	 Chocolademousse met seizoensfruit 
•	 Key lime pie sorbet  
•	 Chocoladetaart met gedroogde kersen en coulis  

van rood fruit 

Kaasplankje 
Prijs: vanaf € 8,50 p.p. (vanaf 20 pers.) 
• Diverse soorten kaas met druiven, walnoten en  

vijgenbrood 
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Proeverij Dinner   Prijs: vanaf € 31,75 p.p. voor driegangen met vijf gerechten (vanaf 20 pers.) 

Bij een proeverij dinner hoeft u niet te kiezen uit gerechten maar proeft en geniet u van een variatie aan gerechten. Het dinner start 
met voorgerechten en gedurende het dinner worden warme gerechten toegevoegd. Als laatste serveren wij u een mini dessertbuffet 
tafel. Mocht u willen experimenteren met andere gerechten dan is dat uiteraard mogelijk.

Voorgerechten
•	 Antipastischotel diverse vlees- en kaassoorten met groenten, olijven brood en diverse koude sauzen
•	 Vegetarische taboulehsalade 
•	 Mini-kebab met yoghurtdressing 
•	 Hotshot gamba met kokosroom  
•	 Marokkaanse kip met venkelsalade    

Hoofdgerechten
•	 Zalmmootjes met kruidenkorst 
•	 Diamanthaas met rode wijnsaus 
•	 Pasta met verse pesto  
•	 Seizoensgroenten
•	 Aardappelgratin 

Nagerechten
•	 Zuccotto Italiaanse taart 
•	 Panna cotta met rood fruit
•	 Key lime pie sorbet  
•	 Ananas met mango en gezoete yoghurt  
•	 IJstaarten

•
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‘Vriendelijk en hartelijk’

“Wij hebben de afgelopen jaren Meneerdekok 

meerdere malen ingeschakeld voor bedrijfs-

catering. Bijvoorbeeld bij de opening van ons 

bedrijf na de verhuizing. Alle keren was de  

catering uitstekend verzorgd. 

Er werden creatieve en bijzondere hapjes 

geserveerd, daarbij rekening houdend met 

de diversiteit van onze klanten, dit zijn zo-

wel Nederlandse als buitenlandse gasten. De 

keuze van drankjes was ook prima; ze pasten 

uitstekend bij de hapjes. De hoeveelheid was 

voldoende en gelukkig niet teveel en de ge-

rechten werden ook vakkundig uitgeserveerd. 

De medewerkers van deze cateraar zijn vrien-

delijk en hartelijk. Dit cateringbedrijf is zeer 

kundig en speelt goed in op de vraag van de 

klant.” 

‘Prettig samenwerken’

“Voor ons voert Meneerdekok al enkele jaren 

de catering voor onze klantenevents uit. 

Telkens weer met een zeer klantgerichte  

service en met vers eten van goede kwaliteit. 

De levering gebeurt altijd conform briefing en 

op tijd. Buiten het verzorgen van heerlijk eten 

is ook gastvrijheid en oog voor de behoeften 

van de klanten tijdens events kenmerkend 

voor het personeel van dit cateringbedrijf. 

Deze cateraar is prettig om mee samen te 

werken, begrijpt de behoeften voor het invul-

len van een evenement, denkt proactief mee 

en voert de werkzaamheden in samenwer-

king met de opdrachtgever op een fijne manier 

uit.”
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Buffet Meneerdekok – basis   Prijs: vanaf € 20,50 p.p. (vanaf 20 pers.)  

Koud
•	 Antipastischotel diverse vlees- en kaassoorten met groenten, olijven brood en diverse koude sauzen
•	 Couscoussalade met granaatappel en gegrilde groenten 
•	 Serranoham met meloen  
•	 Venkelsalade met gamba’s    

Warm
•	 Gamba’s piquantes
•	 Kip piccata
•	 Kebabspiesjes 
•	 Vegetarische lasagne huisgemaakt  
•	 Aardappelgratin 
•	 Roseval aardappelen uit de oven met rozemarijn en tijm  
•	 Gegrilde groenten 

Buffet Meneerdekok – mini   Prijs: vanaf € 17,50 p.p. (vanaf 20 pers.) 

Koud
•	 Pastasalade met rucola, pesto, zongedroogde tomaten en kappertjes
•	 Salade van tomaat en komkommer 
•	 Brood diverse soorten met pesto en aioli   

Warm
•	 Gamba’s piquantes
•	 Kip piccata
•	 Aardappelgratin 
•	 Gegrilde groenten 
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Buffet Marokkaans   Prijs: vanaf € 25,50 p.p. (vanaf 20 pers.) 

Koud
•	 Geroosterde paprika met geitenkaas  
•	 Pastasalade met artisjokharten
•	 Linzensalade
•	 Salade van tomaat en komkommer 
•	 Brood met hummus   

Dessertbuffet 
Prijs: vanaf € 7,50 p.p. (vanaf 20 pers.) 

Buffetten - 25

Buffet Tapas  Prijs: vanaf € 22,50 p.p. (vanaf 20 pers.)   Buffet Italiaans  Prijs: vanaf € 22,50 p.p. (vanaf 20 pers.)   

Koud
•	 Salade van champignon, artisjok en knoflook al Ajillo 
•	 Pastasalade met rucola, pesto, zongedroogde tomaten en 

kappertjes
•	 Salade van groene groenten met chorizo en kruidendressing 
•	 Linzensalade met paprika 
•	 Brood diverse soorten met pesto en aioli   

Warm
•	 Coq au vin
•	 Rundervleesstoofpotje met abdijbier 
•	 Pangafilet	met Provençaalse saus
•	 Kipschotel met abrikozen en amandelen
•	 Vegetarische spaghetti
•	 Aardappelgratin
•	 Ratatouille

Koud
•	 Panzanella salade Italiaanse broodsalade  
•	 Pastasalade met artisjokharten
•	 Salade Caprese van groene groenten met chorizo en kruiden-

dressing 
•	 Parmaham met rucola 
•	 Brood met pesto   

Warm
•	 Italiaanse gehaktballetjes runderballetjes in tomatensaus 
•	 Penne Carbonara
•	 Visserspotje met saffraansaus
•	 Groentenlasagne  
•	 Ratatouille
•	 Aardappeltjes in schil met rozemarijn
•	 Risotto met Parmezaanse kaas

Warm
•	 Lamskofta met kerriesaus 
•	 Kebab met muntsaus
•	 Stoofpotje van schelpdieren
•	 Visschotel met saffraansaus
•	 Couscous 
•	 Kiptajine 
•	 Schotel van paprika en courgette
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Barbecue – standaard   Prijs: vanaf € 18,50 p.p. (vanaf 20 pers.)   

•	 Kippendij op een spiesje, Javaans gekruid en met satésaus  
•	 Hamburger van runderribvlees met tomatenrelish, mosterd 

en ui, op een hamburger bun 
•	 Gamba’s gewokt in een licht pikante rode chilisaus  
•	 Gewokte groenten
•	 Aardappelsalade met ui, citroen, bieslook en augurk

•	 Salade van slaharten met een geroosterde rode paprikasalsa 
•	 Turks brood met diverse smeersels   
•	 Sauzen huisgemaakt: Pesto Verde,  gedroogde tomatensaus 

en ui-mayonaise  

Barbecue – luxe  Prijs: vanaf € 25,50 p.p. (vanaf 20 pers.) 

Nagerechten    Prijs: vanaf € 4,50 p.p. (vanaf 20 pers.) 

•	 Ananas gegrild, met tijm, rozemarijn en een bolletje ijs   
•	 Watermeloen gegrild, met sorbetijs   

•	 Kippendij op een spiesje, Javaans gekruid en met satésaus  
•	 Hamburger van runderribvlees met tomatenrelish, mosterd 

en ui, op een hamburger bun 
•	 Merguezworstje van kip en lam 
•	 Thaise rode curry met gemarineerde kippendijen  
•	 Lamskoteletjes Oosters gemarineerd   
•	 Gamba’s gewokt in een licht pikante rode chilisaus  
•	 Zalmspiesje
•	 Gewokte groenten

•	 Aardappelsalade met ui, citroen, bieslook en augurk
•	 Taboulehsalade met munt en granaatappel
•	 Salade van slaharten met een geroosterde rode paprikasalsa 
•	 Turks brood met diverse smeersels   
•	 Sauzen huisgemaakt: Pesto Verde,  gedroogde tomatensaus 

en ui-mayonaise  
•	 Glaasje crudité met dipsaus   

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•



Hapjes en borrelgarnituur - 31

Hapjes en borrelgarnituur



Hapjes en borrelgarnituur   

Hapjesschaal – luxe variatie  
Prijs: € 7,50 p.p. voor 4,5 hapje p.p.
• Gamba piri piri op een stokje 
• Blini met gerookte zalm
• Wrap met zalm, serranoham of vegetarisch 
• Geitenkaasballetje met nootjes
• Carpacciololly met pesto en Parmezaanse kaas
• Mini-salade Caprese op een stokje

Hapjes los – standaard   
Prijs: vanaf € 1,85 per hapje. Keuze uit:
• Wrap met zalm, serranoham of vegetarisch 
• Blini met gerookte zalm
• Mini-salade Caprese op een stokje
• Roggebrood met roombrie en huisgemaakte mostarda
• Gamba piri piri op een stokje 

Hapjes los – luxe  
Prijs: vanaf € 2,05 per hapje. Keuze uit: 
• Carpacciololly
• Gemarineerde zalm in bieten met wodka 
• Japanse gamba met komkommer
• Vitello Tonnato
• Geitenkaasballetje met nootjes
• Rosbief met groene asperges en Parmezaanse kaas
• Mini-aardappeltje met roomkaas en zongedroogde tomaten
• Pangafilet met limoenmayonaise 

Borrelgarnituur 
Prijzen vanaf en p.p.. Keuze uit:
• Zoutjes en nootjes: € 2,75
• Zoutjes, nootjes en breekbrood met smeersels: € 4,25
• Olijven: € 2,50
• Antipastischotel met brood: € 8,50
• Kaasplateau met druiven, walnoten en vijgenbrood: € 8,50

Hapjes en borrelgarnituur - 33
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Dranken   Prijzen vanaf en p.p. (vanaf 20 pers.). Keuze uit:   

• Onbeperkt koffie en thee met een koekje, 1 uur: € 2,75
• Onbeperkt koffie en thee met diverse petit fours, 1 uur: € 4,00 
• Onbeperkt wijn, bier en fris, 1ste uur: € 7,50
• Onbeperkt wijn, bier en fris, alle volgende uren: € 5,50

Dranken kunnen worden berekend d.m.v. nacalculatie

Bubbels	–	per	fles	

Rima d’Oro Prosecco frizzante - € 19,50
Fruitige bubbels uit Veneto, Italië 

Premier Bulle Blanquette de Limoux - € 35,25
Bijnachampagne uit Limoux, Frankrijk  

Jacquart champagne - € 69,50
Uitstekende champagne uit Champagne, Frankrijk

•
•
•
•
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Dranken   Prijzen vanaf en p.p. (vanaf 20 pers.). Keuze uit:   

Witte	wijnen	–	per	fles
 
Musso Chardonnay - € 14,25 
Fris, fruitig en droog uit Vino de la Tierra de Castilla, Spanje 

Aimery Sauvignon Blanc - € 14,25
Zacht en stuivend uit Limoux, Frankrijk  

Selva Volpina Pinot Grigio - € 14,25
Toegankelijk met vers citrusfruit uit Umbria, Italië

Blau Cel Macabeo Xarello - € 18,50  
Fris en zacht (lekker bij vis) uit Tarragona, Spanje 

Muller Grossmann Grüner Veltliner - € 20,75 
Licht, sappig, droog en zalvend uit Kremstal, Oostenrijk 

Zagara Sauvignon Blanc - € 24,50  
Soepel, zacht en exotisch uit Sicilië, Italië

Dranken - 39

Dranken   Prijzen vanaf en p.p. (vanaf 20 pers.). Keuze uit:   

Rode	wijnen	–	per	fles
 
Musso Merlot - € 14,25 
Verbazingwekkend vol en toch soepel uit Vino de la Tierra de Castilla, Spanje 

Aimery Cabernet Sauvignon - € 14,25
Vol, stevig fruit met kracht uit Limoux, Frankrijk

Selva Volpina Sangiovese - € 14,25
Soepel, fruitig en zacht uit Umbria, Italië

Navesur Tempranillo - € 18,50 
Stevig, vol en sappig uit Rueda, Spanje 

Momenti Syrah - € 19,80  
Vol, krachtig en stoer uit Sicilië , Italië

Chateau La Roque Rouge Grenache Syrah Mourvèdre - € 24,00 
Stevig, fris en fruitig uit Languedoc , Frankrijk 
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Kookworkshops   Prijzen gaan per tien personen, voor vier uur durende workshop 

Een kookworkshop van Meneerdekok is leuk voor familiefeesten, vrijgezellenfeesten, teamuitjes of teambuilding. Met elkaar 
plezier maken, genieten van de gezelligheid en heerlijke gerechten maken en proeven. Omdat de drankjes inbegrepen zijn, kunt u 
tijdens het koken genieten van heerlijke wijnen. 
Na afloop krijgt u de recepten mee naar huis, zodat u anderen culinair kunt verrassen met uw opgedane kookkunsten. Een kook-
workshop mag plaatsvinden waar en wanneer u wilt. Dit wordt in overleg met u bepaald. Het kan thuis of op kantoor, maar ook in de 
professionele kookstudio van Meneerdekok in Rijswijk. Deze biedt ruimte aan maximaal 20 personen. Staat uw ideale kookworkshop 
er niet bij? Neem dan contact op, want Meneerdekok beschikt over ruim achthonderd recepturen. Genoeg keuze dus!

Programma kookworkshops    Bij benadering 

•	 Ontvangst met een borrel. Welkomstwoord, uitleg over het menu en de bereidingswijze
•	 Tips en trucs voor het werken in de keuken. Denk aan snijtechnieken, organisatorische werkwijze en warenkennis
•	 Klaarmaken en uitdelen schorten en recepturen aan deelnemers
•	 Beginnen met het maken van de verschillende hapjes
•	 Aan tafel en lekker eten 

Kookworkshop Tapas  Prijs: vanaf € 69,50 p.p.

•	 Miniwraps vegetarisch en met zalm    •    Garnaalrolletjes met courgette en Parmaham
•	 Witlofsalade       •    Foccacia
•	 Tortilla Española     •    Fleuron geitenkaas
•	 Albondigas      •    Serranostengels
•	 Scampi hotshot     •    Kippendijen pittig
•	 Key lime pie sorbet

•
•
•
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Kookworkshop Italiaans  Kookworkshop Marokkaans   

Prijs: vanaf € 69,50 p.p. 

•	 Bruschettas verschillende soorten   
•	 Vitello Tonnato 
•	 Foccacia 
•	 Frittata di patate 
•	 Garnaalrolletjes met courgette en parmaham
•	 Serranostengels met pecorino
•	 Risotto met champignons en tomaat
•	 Carpacciololly
•	 Witvis met kruiden en geroosterde groenten
•	 Zucotto   

Kookworkshop Oosters  
Prijs: vanaf € 69,50 p.p.

•	 Dashi met tofu en groenten
•	 Dim-sum kip
•	 Garnalen in kokos-tempura
•	 Yakitori
•	 Japanse viskoekjes
•	 Kipsalade sesam
•	 Nasi Oelem
•	 Hotshot Scampi
•	 Yam van rauwe groenten
•	 Spekkoeksushi met een mangosaus

Prijs: vanaf € 69,50 p.p.

•	 Harirasoep
•	 Briouats met gehakt
•	 Gamba piquante
•	 Keftaspies met geurige kruiden
•	 Mhemmer aardappeltaart
•	 Salade van drie soorten paprika
•	 Salade van wortel met sinaasappel
•	 Tajine van kip met couscous
•	 Zalouk auberginesalade
•	 Appelpastei met rozenvla

Kookworkshop Frans 
Prijs: vanaf € 69,50 p.p.

•	 Boerenbrood Frans plat brood
•	 Fleuron geitenkaas
•	 Boeuf Bourgignon
•	 Witlofsalade
•	 Witvis  gestoomd met groentencompote
•	 Roseval-aardappel met ratatouille
•	 Ribeye au poivre
•	 Bearnaise en groene pepersaus
•	 Tarte tatin

Kookworkshops - 45

Kookworkshop 3- of 4-gangen dinner  

Prijs: vanaf € 75,50 p.p.

Amuses
•	 Gevulde kastanjechampignon
•	 Schotse kwartelei
•	 Fleurons van geitenkaas met honing en pijnboompitten (warm)
•	 Carpacciololly pesto en Parmezaanse kaas
•	 Hotshot scampi met een kokoscurry
•	 Bruchetta met tomaat, basilicum en sjalotjes

Voor- en tussengerechten 
•	 Zalmtartaar met groene asperges
•	 Gebakken eendenborst met paddenstoelen, appel-uicompote en een bosbessendressing
•	 Thai-beef salade geserveerd in een filodeegbakje
•	 Salade met panchetta chips en gebakken kwarteleieren 
•	 Dorade ingestoken met serranoham
•	 Portobello met brie en spinazie

Hoofdgerechten 
•	 Entrecote met mediterraan puree en gekarameliseerde basilicumsaus 
•	 Kalfsoester met bospaddenstoelensaus, pommes duchesse en seizoensgroenten 
•	 Lamsfilet	met rozemarijnsaus, ratatouille en gebakken roseval aardappelen
•	 Parelhoenfilet met walnotenpesto, salie en citroen, zoete aardappels uit de oven en seizoensgroenten
•	 Kabeljauw met romige bisque en gamba’s en roseval aardappelen 
•	 Portobello’s met gekaramelliseerde sjalotten, polenta en spinazie 
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Nagerechten  

•	 Fromage blanc met sinaasappel en seizoensfruit
•	 Zucotto
•	 Tarte Tatin met vanille ijs
•	 Key lime pie met citrus ijs
•	 Brownietaart met gemarineerd fruit en vanille ijs
•	 Bitterkoekjesbavaroise

Extraatjes
• Prosecco met een amuse vanaf € 8,00 p.p.
• Kookboek vanaf € 9,50 p.p.
• Wijnproeverij met vinoloog vanaf € 25,00 p.p.
• Kookschort met eigen (bedrijfs)logo vanaf € 20,00 p.p.

•
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Voorwaarden - 47

Voorwaarden  

Genoemde prijzen
Exclusief inhuur glaswerk, servies en bestek
Exclusief reiskosten personeel en transportkosten € 25,00 bij aflevering
Exclusief op- en afbouw van buffetten € 42,50
Exclusief eventuele personeelskosten € 30,50 p.p.
Exclusief btw 
Inclusief chafing dishes
Inclusief afwas en schoonmaak

Wijnhuis
Voor het wijnassortiment werkt Meneerdekok samen met Wijnheeren uit Wassenaar. 
Mocht u een ander assortiment wijn willen samenstellen, dan is dat mogelijk in overleg.  

Diëten en allergieën 
Zijn er specifieke (dieet)wensen of allergieën waarmee Meneerdekok rekening moet houden? 
Geen probleem, geeft u dit dan van tevoren door .

Maatwerk
Het cateringaanbod van Meneerdekok is breed, maar het kàn voorkomen dat uw ideale samenstelling er niet tussen staat. 
Neemt u dan contact op en ontvang een aanbod op maat.

Service
Meneerdekok verzorgt met liefde de volledige catering tijdens uw feest of evenement maar meer is mogelijk! 
Denk aan aankleding, ontvangst, garderobe, glaswerk en servies, parasols, verwarming, entertainment: 
Meneerdekok kan alles voor u regelen, van begin tot eind. Neem contact op voor een aanbod op maat.



Catering en kookworkshops
U w  c a t e r i n g b e d r i j f  i n  D e n  H a a g ,  R i j s w i j k ,  L e i d e n  e n  o m g e v i n g

“ I f  you can’ t  s tand  the  he at ,  s tay  o ut  o f  the  k i tc he n”

Meneerdekok – catering en kookworkshops
Diepenhorstlaan 2a
2288 EW  RIJSWIJK
Tel. 070 – 778 06 17 

info@meneerdekok.nl 
www.meneerdekok.nl 


