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Catering
Lokale producten • Duurzaam • Ambachtelijk bereid

 
Bestellingen a.u.b. 24 uur van tevoren doorgeven

aan www.maathoeve.nl/catering

BESTELLIJST 2023

Groepshotel Groepsruimtes Zakelijk Activiteiten Catering Kookstudio

smulpan tapas

buffet BBQ

vrijdag Pizzadag
• Te bestellen vanaf 2 stuks

• Pizza’s alleen op vrijdag
• Bestellen voor 17.00 uur

Boerenpizza’s 
1 Wichter € 9,00 
 kaas, ham, tomaat
2 Bergshoek € 10,00 
 kaas, ui, anjovis, kappertjes
3 Zonneberg € 10,00 
 kaas, ui, ham, zontomaat, olijf
4 Hooge wege € 10,00 
 kaas, salami, champignon, paprika
5 Spekhoek € 10,00 
 kaas, spekreepjes, tomaat, paprika
6 Pleegste € 10,00 
 kaas, ui, mozzarella, tomaat, paprika
7 Spanjaardsdijk € 10,00 
 kaas, Spaanse worst, champignon, ananas
8 Witte venne € 12,50 
 kaas, ui, pulled pork, champignon, paprika

Extra topping:
champignons, tomaat, paprika, ui, ananas of courgette € 0,25
ham, spekreepjes, kipreepjes of mozzarella € 0,50

Bestel uw pizza op tijd via:
www.maathoeve.nl/catering/boerenpizzas 

Bezorging mogelijk vanaf 10 pizza’s tot 10 km

BBQ

Onze kookworkshops:
• Tapas kookworkshop
• Boerenlunch kookworkshop
• Pizza kookworkshop
• Italiaanse kookworkshop
• Outdoor cooking
• High tea workshop

Tapasplank XL 
(Voor 6 personen.)

€ 65,00 extra pers. € 12,50 

Boeren bbq     € 15,50  
Varkenshaassaté, hamburger, worstje,
karbonade, speklap, (4 stuks vlees p.p.)
molenbrood, stokbrood, kruidenboter,
boerendip, saté- en knoflooksaus, 
3-tal salades. 

Barbecue de luxe  € 17,50 
 
varkensfiletlapje ,spare ribs, biefstukje,
saté, visspies, (runder, of vega)burger,
groentespies (4 stuks vlees p.p.),
3-tal salades, molenbrood, 
stokbrood, boerendip, kruidenboter, saté- 
knoflook- en joppiesaus of barbecuesaus.

o.a. kaas, worst, rauwe ham, olijven, peppadew, 
gehaktballetjes, wraps, kipspiesjes, healthy 
disc, toast, aïoli, ei-tarteletjes, nootjes, fruit

Flexi-bbq     € 17,50  
gepofte aardappel, gevulde paprika, groen-
tespies, runder en vegaburger, kipspies, 
3-tal salades, molenbrood, stokbrood, 
boerendip, kruidenboter, saté- knoflook- en 
joppiesaus of barbecuesaus. 

Picknickbox 

4 pers   € 27,50  
Lekker om onderweg te picknicken 

Huur BBQ toestel 
(incl. brandstof en schoonmaakkosten)

€ 25,00 

Tapasplank Small 
voor 2 personen
Tapasplank Medium     
voor 4 personen

€ 35,00

€ 50,00



Smulpannen 4 pers.
Stekker in stopcontact en smullen maar...

Snackpannen

Sallandse smulpan

Sallandse rijsttafel
€ 49,50

€ 49,50

€ 49,50

Gestampte pot smulpan

Boergondische smulpan

€ 49,50

Tapas snackpan

Luxe hapjes snackpan Party snackpan

€ 49,50

€ 49,50 € 49,50

€ 49,50

Broodjes snackpan

Groepshotel Groepsruimtes Zakelijk Activiteiten Catering Kookstudio

(60 stuks)

(60 stuks) (60 stuks)

(genoeg voor 12 broodjes)

Buffetten

2 soorten aardappelen, 1 warme groente, kip in stroganoffsaus, 
gehaktballetjes, saté, rauwkost. (min 20 pers.)

Molenbrood met kruidenboter en boerendip, hartige taarten, 
warme beenham met beenhamsaus, warme gehaktballetjes of kipkluifjes, 
spiegel met luxe hapjes, boerenkaasplank, ambachtelijke worstenplank, 
pastasalade, vleessalade, rauwkostsalade. (min 30 pers.)

Spareribs, flinstones, kipkluifjes, gehaktballetjes, krieltjes , 2 salades, 
molenbrood met boerendip en kruidenboter. (min 20 pers.)

Eenvoudig warm buffet

Hapjesbuffet

Boergondisch buffet

€ 16,50

€ 25,00

€ 22,00

Koud/Warm buffet

Proeverijbuffet

Germaans oermenu

Buffetten

Rundvleessalade, houtovenbrood met kruidenboter en 
boerendip, 2 soorten aardappelen, 2 soorten warme groente, varkenshaas in
roomsaus, gehaktballetjes, saté, knoflookchampignons, rauwkostsalade. (min 30 pers.)

Antipasti, spiegel met luxe vleeswaren en fruit, brood met smeersels, 
pizzapunt, plaattaart, gegrilde groente, knoflookchampignons, gehaktballetjes in 
satesaus, rijstpasta, kip teriyaki, procureur, rauwkost, aardappels uit de oven
en frietjes (min 40 pers.) 

Maaltijdsoep met worst, oerbrood met boter, gepofte aardappels, maaltijdsalade,
groene salade, drumsticks, stoofpot vlees en groente in bier gestoofd. (min. 20 pers)

Bestellingen buffet
minimaal 48 uur van tevoren

een feestelijk diner op uw of onze locatie

€ 25,00

€ 20,50

€ 20,00


