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(OVERWERK)
MAALTIJDEN

Catering La Vache
voor maatwerk in catering.

EEN GOEDE MAALTIJD VERHOOGT
DE PRODUCTIVITEIT TIJDENS HET
WERKEN.

Van ontbijtservice en koffietafel
of High-Tea tot compleet verzorgde
catering op locatie.

Wij verzorgen iedere dag een andere daghap.
De actuele daghap kunt u vinden op onze
website of onze facebookpagina.
Lekker makkelijk en wel zo handig.
Daghap
Toetje
Blikje drinken

€ 10,00
€ 2,50
€ 2,00

Bezorging is GRATIS
Totaalpakket: € 14,00 p.p.
Voor bestellingen buiten de daghap om rekenen wij normale
kaart prijzen van de gerechten.

HOE GAAT HET IN Z’N WERK?
Wij bepalen samen met u hoe de catering op uw
verjaardagsfeest, bruiloft, receptie, vergadering, feest of
zakenlunch er uit gaat zien.
Wij brengen samen uw wensen in kaart en zorgen dat u
nergens naar om hoeft te kijken en onbekommerd kunt
genieten van onze compleet verzorgde catering.
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BUFFET SUGGESTIES
VEENDAMMER BUFFET
❱ Rundvleessalade, rijkelijk opgemaakt met vleeswaren en vers fruit
❱ Gebakken krielaardappeltjes
❱ Gehaktballetjes in licht pikante saus
❱ Kipsaté met pindasaus
❱ Spareribs
❱ Sperziebonen met spek
❱ Stokbrood/oerbrood & kruidenboter
€ 16,75 p.p.

SCHNITZEL BUFFET
❱ Schnitzel 50 gram (3 p.p.)
❱ Jägersaus en/of zigeunersaus en gebakken
champignons, ui en spek
❱ 2 soorten aardappelgarnituur naar keuze
❱ Sperziebonen met spek
❱ Witlof met ham en kaas
❱ Rauwkostsalade
€ 18,75 p.p.

HEERLIJKE SALADES
Wij verzorgen heerlijke salades voor elke gelegenheid.

Huzarensalade
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Zalmsalade
Pastasalade
Vers fruit

Basic

Luxe

€
€
€
€
€
€

€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 9,00

5,50
6,50
5,50
7,50
6,50
4,25

“ Basic “ De salade wordt opgemaakt met diverse zuren,
fruit en rauwkost.
“ Luxe “ De salade wordt opgemaakt met luxe vleeswaren,
vers fruit en rauwkost. De zalmsalade wordt
opgemaakt met heerlijke vissoorten.
Al onze salades worden geleverd met oerbrood, stokbrood &
kruidenboter.
(Genoemde prijzen zijn p.p.)

HAPJESSCHAAL

GESCHIKT VOOR AL UW FEESTEN!

BOERENSCHAAL
❱ Gehaktballetjes
❱ Droge worst
❱ Komijnekaas
❱ Gevulde eieren
❱ Grillworst ham/kaas

GRAND LUXE SCHAAL
❱ Leverworst
❱ Puntje jonge kaas
❱ Ham monchou
❱ Kipspiesjes
❱ Salami wrap

Hapjesschaal 50 hapjes € 19,50
Hapjesschaal 70 hapjes € 25,00
Hapjesschaal 90 hapjes € 31,50

STADSSCHAAL
❱ Gevulde eieren
❱ Bali cocktail
❱ Gevulde komkommer ❱ Sweet honeypops
❱ Komijnekaas
❱ Ham monchou
❱ Spekje
❱ Sjoelbrik
❱ Gekruide worst
❱ Wrap roomkaas/rauwe ham
❱ Jonge kaas met ananas
Hapjesschaal 50 hapjes € 26,00
Hapjesschaal 70 hapjes € 35,00
Hapjesschaal 90 hapjes € 44,00

❱ Gevulde eieren
❱ Bakje olijven
❱ Wrap roomkaas/zalm
❱ Tomaat feta spies
❱ Kipspiesjes
❱ Trio van kaas van de Zuivelhoeve
❱ Sweet honeypops
❱ 2 soorten vers fruit van de dag
❱ Plakjes serannoham
❱ Haring roggebrood
❱ Ossenworst
Hapjesschaal 90-100 hapjes € 55,00

HAPJESBUFFET
OP LOCATIE
Koud:
Gevulde eieren, haring roggebrood, 2 soorten
wraps, 3 soorten kaas van de Zuivelhoeve,
toast filet, sweet honeypops, 2 soorten
olijven, kipsaté & gevulde komkommer,
nachos “La Vache” en nootjes uit de fles.
Stokbrood, oerbrood & kruidenboter
en/of tapenade.
Warm:
Varkenshaassaté, Warme gehaktballetjes
Mini loempia’s, Mix bittergarnituur
Prijs € 12,50 p.p.

HAPJES SPECIALS
KAASPLANK
❱ 4 soorten kaas van de
Veendammer kaasboer
❱ 2 soorten olijven
❱ Snoeptomaten & komkommer
Prijs € 4,75 p.p.
(Bestellen vanaf 5 personen en we serveren de kaasplank
op wegwerp schaal)

HIGH TEA
ONZE HIGH TEA VERZORGEN
WIJ ZOWEL BIJ ONS IN DE ZAAK
ALS BIJ U OP LOCATIE.
De high tea bestaat uit: heerlijke theesoorten,
jus d’orange, sandwiches, warme hapjes, vers
fruit & diverse soorten zoete hapjes.
Op locatie leveren wij het servies en andere
benodigdheden. U dient alleen te zorgen voor
heet water. Bij grote groepen hebben wij een
grote waterkoker.
Wij kunnen de High Tea ook thema gericht
aankleden bijvoorbeeld bij een babyshower
of andere feestelijke gebeurtenissen.

lavachecatering.nl

Prijs: € 16,50 p.p.

BARBECUE “ EIGEN SPECIALITEIT”
Wij kunnen voor alle feesten en gelegenheden
een barbecue verzorgen op locatie. Wij kunnen
uw feest compleet verzorgen met tenten,

interieur, gevulde bar, personeel en aankleding/
versiering. Mocht u andere wensen hebben dan
kunnen wij deze pakketten aanpassen.

BARBECUE PAKKET FEEST

BARBECUE PAKKET VEENDAM

❱ Hamburger
❱ Braadworst
❱ Karbonade gekruid
Prijs: € 7,50 p.p.

❱ Runderhamburger
❱ Hawaï-spies
❱ Gekruide speklap
Prijs: € 8,75 p.p.

❱ Sjaslik
❱ Speklap

❱ Braadworst
❱ Procureurlap

BARBECUE PAKKET LA VACHE

BARBECUE PAKKET TROPIQUA

❱ Kip-gyrosspies
❱ 2x3 rib sparerib
❱ Runderhamburger
❱ Braadworst
❱ Gekruide karbonade
❱ Rundersteak met cajunkruiden
Prijs: € 11,00 p.p.

❱ Runder entrecote
❱ Rundersteak
(cajun of peper gekruid)
❱ Kip-gyrosspies
❱ Varkenssaté (2 stokjes)
❱ Lamsspies
Prijs: € 14,00 p.p.

* Wij verzorgen kosteloos de borden en het bestek.

HOUTGESTOOKTE BBQ’S EN OFYR
Met onze houtgestookte BBQ’s en OFYR vuurschalen wordt het een feest!
De Oklahoma Joe smoker is zonder twijfel de Rolls Royce onder de barbecues. Samen koken, eten en
beleven doe je op deze oerdegelijke houtgestookte barbecue. De mogelijkheden voor het bereiden van
vlees, kip, vis, paling en groenten zijn onbeperkt. Wij verhuren diverse maten!
Ofyr is de nieuwe manier van outdoor grillen & koken. Dit houtgestookte kooktoestel zie je steeds meer
op de terrassen van luxe restaurants. Nu bij ons te huur!
Met onze Ofyr en Oklahoma smoker barbecue’s verzorgen onze koks
‘live cooking’ op locatie. Uiteraard kunt u onze buitenkeukens ook
los huren en zelf de lekkerste gerechten voor uw familie of gasten
bereiden.

SALADES
Bij ieder barbecue pakket kunt u kiezen uit 2 rijk gevulde salades, diverse sausjes
en stokbrood met kruidenboter.
Salade pakket 1
❱ Rijkelijk opgemaakte huzarensalade en een rundvleessalade
❱ 3 barbecue sausjes
❱ Ambachtelijk oerbrood en stokbrood met kruidenboter
Prijs: € 6,00 p.p.
Salade pakket 2
❱ Rijkelijk opgemaakte luxe rundvleessalade en een pastasalade met kip
❱ 5 barbecue sausjes
❱ Ambachtelijk oerbrood en stokbrood met kruidenboter
Prijs: € 7,00 p.p.

* Wij verzorgen kosteloos de borden en het bestek.

EXTRA BIJ TE BOEKEN
❱ Vers fruit bij de barbecue
❱ Rauwkostsalade
❱ Extra satésaus bij de barbecue

€
€
€

3,25 p.p.
2,50 p.p.
1,25 p.p.

❱ Gastheer/gastvrouw
❱ Kok op locatie

€ 25,00 excl. btw
€ 35,00 excl. btw

BARBECUE ASSORTIMENT
❱ Gasbarbecue
❱ Gasfles voor bij de barbecue
❱ Smoker of ofyr
incl. hout & schoonmaak
❱ Bakplaat trailer

€ 17,50
€ 10,00

Schoonmaak gasbarbecue

€ 13,50

€ 100,00
€ 50,00

KEUZE BUFFETTEN

Het keuzebuﬀet stelt u zelf samen met onderstaande gerechten. Wij adviseren u graag om een
passend buﬀet te maken naar uw specifieke wensen. Mocht het gerecht naar uw keuze er niet tussen
staan dan kunnen wij het natuurlijk altijd voor u regelen.
BUFFET 1 | € 16,50
1 salade + 2 warme gerechten
BUFFET 2 | € 19,50
2 salades + 3 warme gerechten
BUFFET 3 | € 22,00
3 salades + 4 warme gerechten
BUFFET 4 | € 24,50
3 salades + 5 warme gerechten
Alle buﬀetten zijn inclusief borden & bestek. Alle salades worden opgemaakt met vers fruit,
rauwkost en vleeswaren. De vissalade wordt opgemaakt met verschillende vissoorten.
Wij zorgen bij alle buﬀetten met warme gerechten voor sperzieboontjes met spekjes of witlof met ham
en kaas. Stokbrood, oerbrood en kruidenboter worden meegeleverd.
OOK VERZORGEN WIJ BUFFETTAFELS OP LOCATIE.

SALADES
❱ Aardappelsalade
❱ Kipkerriesalade
❱ Rundvleessalade

❱ Huzarensalade
❱ Vissalade
❱ Pastasalade

❱ Huisgemaakte
gemengde salade
❱ Vers fruit salade

AARDAPPEL GERECHTEN
❱ Gebakken krielaardappeltjes
❱ Duchess aardappels
❱ Aardappelkroketjes
❱ Aardappel gratin
❱ Aardappel wedges met rozemarijn
❱ Gebakken aardappelschijfjes met ui en spek

VLEES GERECHTEN
❱ Kleine gehaktballetjes in satésaus of chilisaus
❱ Warme beenham met honingmosterdsaus
❱ Varkenshaas saté
❱ Mini schnitzels
❱ Shoarmavlees met paprika en ui
❱ Spareribs

PASTA GERECHTEN
❱ Witte rijst
❱ Huisgemaakte nasi
❱ Macaroni
❱ Bami
❱ Rijkelijk gevulde fusilli

KIP GERECHTEN
❱ Sweet honeypops
❱ Mini kipspiesjes in satésaus
❱ Kippenpoten
❱ Kipschnitzel
❱ Hot chicken
❱ Kipfilet op eigenwijze

STAMPPOT BUFFETTEN
Wij hebben keuze uit diverse stamppotten, voor een
kleine of grotere groep bij ons in de zaak of op locatie.
❱ 2 soorten stamppot
❱ 3 soorten stamppot
❱ 4 soorten stamppot

€ 14,00 p.p.
€ 15,50 p.p.
€ 17,50 p.p.

Er is keuze uit o.a. zuurkool, hutspot, boerenkool, andijvie,
spruiten, snijbonen of een andere stamppot naar keuze.
Alle stamppotten worden geleverd met speklappen,
gehaktballen, rookworsten, gebakken spekjes en bijpassende garnituren. Tevens verzorgen wij de borden en het
bestek.

EVENTUELE BIJBOEK OPTIES:
❱ Huisgemaakte snert + roggebrood € 4,95 p.p.
❱ Hotpot snert (20-25 porties)
€ 50,00
(excl. roggebrood)

FRISDRANK, BIER EN WIJN
Om u compleet te ontzorgen bieden wij u twee mogelijkheden met betrekking tot de drankjes.

Totaal pakket p.p.
Frisdrank, sapjes, bier & wijnen inclusief glaswerk & koelkast

€ 13,00 p.p.

Totaal pakket fles
Frisdrank & sapjes (excl. koelkast & glaswerk)
Wijn (excl. koelkast & glaswerk)
Mobiele Tap
€ 60,00 (Bij afname fust bier)
Mobiele Tap
€ 100,00 (zonder afname fust bier)
Bierfust 50L
€ 100,00
Bierfust 30L
€ 70,00
Glaswerk:
Frisdrank/bier
Wijnglas
Koelkast met glazen deur

€ 0,25 p.st.
€ 0,45 p.st.
€ 40,00

Alle lege emballage nemen wij retour.

€
€

2,95 per fles of pak
7,50 per fles

MAGGIE’S ON FIRE

Een foodtruck geschikt voor al uw feesten!

maggiesonfire.nl

ROBUUSTE FRIETEN

Maggie is een omgebouwde Magirus Deutz brandweerauto met een
dienstbaar verleden in Duitsland. Dit is een eye catching foodtruck
die wij veel inzetten op bedrijfsfeesten, trouwerijen of evenementen.

Nieuw in ons assortiment is onze foodtruck met robuuste
bio frieten. De lekkerste frieten, verantwoord en ambachtelijk bereid.

Met de houtgestookte Pizza ovens, een smoker BBQ, een Barista
koffie machine, koelingen voor dranken en een muziekinstallatie kan
Maggie werkelijk ieder feest aan.

Niet zomaar robuust! Wij bereiden deze heerlijke frites en
snacks in een omgebouwde Robur. Deze stoere Oost Duitse
klassieker uit 1970 is uniek in Nederland en een blikvanger
op je feest of evenement.

Bekijk onze website www.maggiesonfire.nl voor meer informatie
of bel met Judith voor meer infomatie over het huren van een van
onze foodtrucks!

Catering La Vache | Erik & Paulien Perdok

Museumplein 2, Veendam
T. 0598 - 625 826

Jan Salwaweg 2, Veendam
T. 0598 - 612 300

Wijzigingen in het assortiment zijn voorbehouden.

lavachecatering.nl

