
Catering in de winter

ZO MAAKT U ER EEN FEESTJE VAN

WKR-proof!
Bijeenkomst in  

eigen bedrijfspand 
heeft geen invloed  

op de WKR. 

NEEM CONTACT MET ONS OP  
EN WIJ REGELEN HET GEWOON! 
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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VAN ALLEDAAGSE 
WERKRUIMTE 
TOT feestelijk 
WINTERWONDERLAND

Een winters event, zoals een kerstborrel of een 
nieuwjaarsreceptie, is zo bijzonder als u het zelf 
maakt. Héél bijzonder dus, wat ons betreft. 

Als u om u heen kijkt, ziet u alleen uw vertrouwde 
kantoor. Een werkplaats vol herrie of een magazijn 
met stellingen. Maar wij zien heel wat anders.  
Wij zien allang voor ons hoe u hier straks – gewoon 
in uw eigen pand – een fantastische bijeenkomst 
hebt. Hoe uw gasten hier glimlachend genieten 
van delicatessen. Hoe uw medewerkers het glas 
heffen op een succesvol 2018. Hoe uw klanten bijna 
vergeten te netwerken omdat ze hun mond vol 
hebben van iets anders…

Wij zien het voor ons. Om de simpele reden dat 
we dit elke dag voor ons zien. En elke dag voegen 
we de daad bij het woord en veranderen we 
ondernemers in gastheren, verbaasd over zoveel 
culinaire beleving in hun eigen pand.

We houden het eenvoudig voor u. We maken een 
plan, werken alle details uit, denken overal aan en 
tekenen voor de uitvoering. Doen we gewoon.  
Dát bedoelen we daarmee.
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ZULLEN WE SAMEN 
EEN PLAN OPSTELLEN?
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl



WIJ TOVEREN EEN PLEK OM TOT DE  
PERFECTE LOCATIE VOOR ELK MOMENT.  
EEN SPECIALE WENS? LAAT HET ONS WETEN:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Alles is 

mogelijk!



Van ontbijt tot diner

VAN WINTERSE 
GEZELLIGHEID TOT
TONGSTRELENDE 
GASTRONOMIE
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Hoe gezellig mag het worden? Hoe exclusief 
moet het zijn? Bij De Elstar Catering maken  
we van elk cateringmoment een verrassing.  
De invulling stemmen we af op uw wensen,  
uw doel en uw budget. Zullen we het daar 
eerst eens over hebben? Ter inspiratie 
alvast wat mogelijkheden op een rij. Van een 
smaakvol ontbijt en een rijk gevulde lunch tot 
een lekkere stamppot en een luxe diner.  

Doen we gewoon.



Heerlijk

ONTBIJTJE

VERS GEBAKKEN BROOD
Kaiserbroodjes, kampioentjes,  
bonkje blanc en meergranen broodjes

Franse roomboter croissants

Plattelands brass broden

Vers gebakken rozijnenbrood

DIVERS HARTIG BELEG
Jong belegen kaas, oude kaas, 
roombrie, boerenham, kruidige

Kiprollade en fijn gesneden rosbief

Hagelslag, vruchtenhagel, chocopasta,  
jam, boter en roomboter kuipjes

LUXE EXTRA’S
Gekookt Rondeel eitje

Cheesecake-mandarijnkwark

Mini beignets gevuld met rood fruit

DRANKEN
Verse sinaasappel-aardbei sap,  
verse jus d’orange en melk

GAAT U VOOR HET HEERLIJKE ONBIJTJE? 
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl

5

Prijs vanaf 
25 personen, 

inclusief borden 
en bestek

€ 12,95 p.p 
exclusief BTW



Rijkgevulde

LUNCH

VERS GEBAKKEN BROODJES
Meergranen klassiek belegd met ham, 
kaas, tomaat, komkommer en gekookt ei

Luxe volkoren sandwich belegd met 
jong belegen kaas, mesclun en een tomaatje

Wilde kaiserbol met rundercarpaccio, pesto, 
zongedroogde tomaatjes en Grana Padano

Notenbroodje met roombrie, walnoot  
en rode paprika

Turks brood belegd met seranoham,  
zongedroogde tomaatjes en bieslook

Bonkje blanc met tonijnsalade, gegarneerd  
met komkommer en een gekookt eitje

Tortilla wrap met  filet american, gegarneerd  
met frisee, rode ui en een eitje

LUXE 1-PERSOONS SALADES
Geitenkaas, cherrytomaatjes,  
gemarineerde olijven en pijnboompitten

Biefreepjes, paprika, komkommer en rode ui

Gerookte zalm, rode ui, kappertjes en dille

FRUITMAND
Appels, bananen, sinaasappels, 
druiven en mandarijnen

DRANKEN
Melk, karnemelk en jus d’orange

GAAT U VOOR DE RIJKGEVULDE LUNCH? 
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl

6

Prijs vanaf 
10 personen, 

inclusief borden 
en bestek

€ 12,95 p.p 
exclusief BTW



VANDAAG EEN  
PRODUCTIEHAL,
MORGEN EEN  
FEESTLOCATIE

0342 421 006  -  ELSTARCATERING.NL

Stijlvol relatie-evenement voor de boeg? Feestelijke open dag gepland? Een jubileum of pro-
ductintroductie op de agenda? Maak er samen met De Elstar Catering een feest van. Onze 
kracht? Tongstrelende hapjes en drankjes. De complete (al dan niet ter plekke bereide) diners. 
En misschien wel vooral ons organisatietalent. We hebben de creativiteit om een feest te or-
ganiseren binnen de grenzen van úw bedrijf. Bel ons, we denken graag mee!

•  Bedrijfsevents
•  Bedrijfsrestaurant
•  Kookstudio
•  Zaalverhuur



Zelf samenstellen

SPECTACULAIRE 
MOGELIJKHEDEN!

Voor een spectaculaire bijeenkomst beschikt 
de Elstar Catering over diverse mogelijkheden. 
Met name de inzet van onze heksenketel en 
vleeswieg, welke boven open vuur gestookt 
worden, geven enorm veel sfeer en beleving! 
Onderstaande culinaire invulling is slechts een 
voorbeeld van de vele mogelijkheden, wij maken 
graag een afspraak bij u op locatie om uw wensen 
door te nemen.

VOORBEELDEN
•  Wildbouillon uit de “heksenketel” en vers 

gebakken brood met boter op tafel
•  Zalmmootjes uit de rookoven, warm gerookt  

op beukenhout en geserveerd met geroosterde 
cherrytomaatjes, kappertjes en rucola

•  Procureur, in zijn geheel langzaam gegaard  
op de vleeswieg

• Hollandse kipfilets met pittige kruidenmix
•  Bavette, een onbekend deel van het 

blaarkoprund
•  Roseval aardappelschotel met bosuitjes,  

augurk en gruyere kaas
• Gegrilde ananas met vanille ijs
• ...
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BENIEUWD NAAR ALLE 
ANDERE MOGELIJKHEDEN?
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl



In overleg

4-GANGEN DINER
VOORBEELDMENU

Ons heerlijke 4 gangen diner, inclusief amuse van 
het huis, wordt op locatie bereid door een kok en 
geserveerd door onze bediening.

AMUSE VAN HET HUIS
Amuselepel met vitello tonato

BONBON VAN ZALM
Gerookte zalmfilet met een vulling van tonijn, 
crème fraîche en een Barneveldse verrassing,
geserveerd op toast en gedecoreerd met tuinkers

Hierbij kunnen we op tafel vers gebakken 
broodsoorten met kruidenboter, roomboter  
en groene pestotapenade serveren.

BOUILLON IN GLAS
Wildbouillon met bospaddenstoelen

DUO VAN WILD
Hertenbiefstuk en zwijnfilet, geserveerd met 
knolselderijpuree, romanesco, kruidige jachtsaus 
en een Gieser Wildeman stoofpeertje

GRAND DESSERT
Panna cotta met rood fruit
Bitterkoekjes mousse
Crème brûlée
Apfelstrudel ijs

Het diner kan afgesloten worden met een  
kopje koffie of thee en een bonbon.

ZULLEN WE SAMEN UW  
4-GANGEN DINER SAMENSTELLEN?
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Prijs op  
aanvraag, 

mogelijk vanaf  
40 personen



Buffet

GERECHTEN WAAR 
GASTEN GRAAG 
VOOR LOPEN
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Wat zullen ze genieten, uw gasten. En wat 
zullen ze opscheppen. Letterlijk natuurlijk – 
en figuurlijk, over uw gastvrijheid. Want een 
winters buffet van De Elstar Catering is een 
synoniem voor een smaakvolle verrassing.  
U hebt ze straks op een rij, van voorgerechten 
tot hoofdgerechten. Voor elk wat wils,  
dat is het idee. 

Doen we gewoon.



WE HOUDEN GRAAG REKENING MET  
UW DIEETWENSEN OF VOEDSEL ALLERGIE. 
LAAT HET ONS WETEN:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Buffet

‘GENIETEN’

VOORGERECHTEN
Traditionele huzarensalade met een  
garnering van diverse vleeswaren

Waldorfsalade met mandarijntjes,  
bosuitjes en rozijntjes

Salade van penne pasta  
met ricotta en rucola

Vers gebakken stokbrood en breekbrood
met een huisgemaakte kruidenboter

HOOFDGERECHTEN
Huisgemaakte gehaktballetjes met  
gebakken uitjes en champignons

Kiphaasjes van Hollandse kipfilet
in fris romige kerrie-ananassaus

Malse varkenshaas met  
romige champignonsaus

Krielaardappeltjes in olie gebakken  
en geserveerd met spekjes

Fleurige rijstschotel met  
fijn groentegarnituur

Gevulde groenteschotel met romanesco,  
snijboontjes en Parijse worteltjes

GAAT U VOOR BUFFET ‘GENIETEN’? 
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Prijs vanaf 
25 personen, 

inclusief borden 
en bestek

€ 19,95 p.p 
exclusief BTW



Buffet

‘ROYALE’

VOORGERECHTEN
Vitello Tonato kalfsrollade met tonijnmayonaise met 
kappertjes, gemengde slasoorten, cherrytomaatjes  
en pijnboompitten

Traditionele huzarensalade luxe gegarneerd 
met diverse soorten vleeswaren

Fusilli salade met zongedroogde tomaat, paprika  
en ui met een kruidige dressing

Maak je eigen salade assortiment van diverse slasoorten, 
gesneden komkommer, tomaat, paprika, gemarineerde 
olijven, fijne zalmsnippers, biefstukreepjes, kipfilet 
blokjes, broodcroutons en diverse soorten dressing.

Vers gebakken broodsoorten met een zachte 
kruidenboter, roomboter en groene pestotapenade

HOOFDGERECHTEN
Hollandse kiphaasjes geserveerd met tutti frutti

Biefstuk “Stroganoff” malse ossenhaaspuntjes  
in een saus van paprika, afgeblust met wodka

Wildstoofpotje van Veluws hert en zwijn

Kabeljauw op een bedje van pasta met pesto,  
cherrytomaatjes en frisse citroen

Krielaardappeltjes in olie gebakken  
en geserveerd met spekjes

Aardappelgratin afgestrooid  
met licht belegen geraspte kaas

Gevulde groenteschotel met romanesco,  
snijboontjes, Parijse worteltjes en schorseneren

Gieser wildeman stoofpeertjes  
hele stoofperen met steel

GAAT U VOOR BUFFET ‘ROYALE’?  
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Prijs vanaf 
25 personen, 

inclusief borden 
en bestek

€ 24,95 p.p 
exclusief BTW



VANDAAG EEN 
VERGADERING
MORGEN EEN 
WINTERS BUFFET

0342 421 006  -  ELSTARCATERING.NL

Elk zakelijk event waarbij je gastheer bent, kun je overlaten aan De Elstar Catering. 
Ongeacht de locatie of de omvang. Wij kennen geen uitersten en zitten boordevol creatieve 
ideeën. Wil je een jubilaris in het zonnetje zetten op vrijdagmiddag? Wij zorgen voor 
de aankleding en de hapjes. Vier je een mijlpaal in je bedrijf met een meerdaags feest 
voor duizenden gasten? Wordt geregeld. We kunnen (een gedeelte van) je bedrijfspand 
ombouwen tot feestlocatie of tenten neerzetten op het buitenterrein. Ook qua locatie is 
alles mogelijk. 

•  Bedrijfsevents
•  Bedrijfsrestaurant
•  Kookstudio
•  Zaalverhuur



Buffet

‘WINTERKOST’

STAMPPOTTEN
Groninger boerenkoolstamppot

Zeeuwse hutspot met peen en ui

Zuurkoolschotel met ananas en rul gehakt

Preistamppot met kerrie en uitgebakken spekjes

VLEESGERECHTEN
Fijne rookworst van de Roller

Huisgemaakte gehaktballetjes in gebonden jus

Zwijnsbeenham in kruidige maderasaus

BIJGERECHTEN
Augurkenwafeltjes
Piccalilly
Zilveruitjes
Mosterd

GAAT U VOOR BUFFET ‘WINTERKOST’? 
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Prijs vanaf 
25 personen, 

inclusief borden 
en bestek

€ 15,95 p.p 
exclusief BTW



Buffet

BOURGONDISCH  
FINGERFOOD

BROODLOLLY’S
Broodlolly met filet americain, rode ui en tuinkers
Broodlolly met tonijnsalade, zeekraal en rode ui
Broodlolly met carpaccio, Grana Padano en pesto
Broodlolly met gerookte zalm, rode ui en bieslook
Broodlolly met frisse roomkaas en tuinkers

SALADES
Huzarensalade met een garnering van diverse vleeswaren

Salade van penne pasta met ricotta en rucola

Salade van fijne zalm met zalmfilet, kruidenmakreel, 
haring en gerookte forel

VERS GEBAKKEN BROOD
Vers gebakken stokbrood, olijvenbrood en  
notenbrood met huisgemaakte kruidenboter,  
groene pestotapenade, tzaziki en aioli

KAASPLANKJE MET 4 SOORTEN KAAS
Jong belegen kaas, oude kaas,  
Franse brie en mosterdkaas

VITELLO TONATO: KALFSROLLADE  
MET TONIJNMAYONAISE
met kappertjes, gemengde slasoorten,  
cherrytomaatjes en pijnboompitten

RUNDERCARPACCIO
met zongedroogde tomaatjes, pesto, kappertjes,  
Grana Padano en rucola

WARME VLEESGERECHTEN
Hollandse kipsaté stokjes in pittige pindasaus

Huisgemaakte gehaktballetjes,  
lekker krokant en puur van smaak

Gegrilde kipkluifjes

Gemarineerde spare ribs

GAAT U VOOR HET BOURGONDISCH  
FINGERFOODBUFFET?  
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Prijs vanaf 
25 personen, 

inclusief borden 
en bestek

€ 23,50 p.p 
exclusief BTW



Buffet

‘WINTER BBQ’

SALADES
Traditionele huzarensalade met  
een garnering van vleeswaren

Aardappelsalade met reepjes beenham

Waldorfsalade met mandarijntjes,  
bosuitjes en rozijntjes

VERS GEBAKKEN BROOD
Vers gebakken stokbrood en breekbrood

Huisgemaakte kruidenboter en roomboter rozetjes

VLEESGERECHTEN
Hamburger van 100% rundvlees

Hollandse blaarkop biefstuk, extra mals

Runderschnitzel met bordeauxmarinade

Barnevelds gebraad

Speklapje met Texaanse marinade

Barbecueworstje van kip met Italiaanse kruiden

Verse saté van Hollandse kipfilet

SAUZEN
Warme satésaus
3 koude barbecuesauzen

Bovenstaand barbecuebuffet is 
gebaseerd op 200 gram salade 
en 4,5 stuks vlees p.p.

GAAT U VOOR BUFFET ‘WINTER BBQ’? 
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Prijs vanaf 
25 personen, 

inclusief 
borden, bestek, 

barbecue/
pan, gas en 
schoonmaak

€ 15,95 p.p 
exclusief BTW



Buffet

WINTERDESSERT

DESSERT 1
Luxe handgemaakte ijstaarten

Romige bavaroise in diverse smaken

Verse slagroom

DESSERT 2
Luxe handgemaakte ijstaarten

Romige bavaroise in diverse smaken

Tiramisu, dessert met mascarpone en cacao

Mini macarons

Beignets gevuld met rood fruit

Verse slagroom

GAAT U VOOR DESSERT 1 OF 2? 
GEEF HET AAN ONS DOOR:
0342 421 006 of info@elstarcatering.nl
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Prijs vanaf 
25 personen, 

inclusief borden 
en bestek

Dessert 1
€ 4,50 p.p 
exclusief BTW

Dessert 2
€ 5,95 p.p 

exclusief BTW



HET GAAT 
EEN HEERLIJKE 
WINTER 
WORDEN.

Harselaarseweg 59
3771 MA  Barneveld
0342 - 42 10 06 
info@elstarcatering.nl
www.elstarcatering.nl


