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#FOODIES

#LIVECOOKING

#CATERING

COOKING

THE

GOODSTUFF

Bij ons draait alles om eten, drinken en plezier
maken. We koken met passie, werken met de beste
ingrediënten en streven er naar om uw feestje tot
een culinaire beleving te maken.
Waar en wanneer u dat wilt.

Ik ben Peter Hendrix, 31 jaar.
De liefde voor koken is er
met de spreekwoordelijke paplepel
ingegoten. Cooking the good stuff
betekent
voor mij creatief werken met de
juiste producten op of in de juiste
tijd of periode. Ik heb met heel veel
plezier
gewerkt en erg veel geleerd bij
Restaurant De Gelegenheid in
Roermond,
Restaurant Avant-Garde van
Groeningen in Eindhoven,
Restaurant Bretelli in
Weert, Restaurant de Leuf in
Ubachsberg, Restaurant Lounge 44
in Herten,
Bar-Restaurant Nu Nautilus in
Roermond. Nu is het tijd om mijn
eigen droom uit
te laten komen, Smaakvol Catering.
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#BITES

#CULINAIR

#TASTE

BORRELPLANK

Wij maken de borrel voor jou compleet door onze
smaakvolle borrelplanken te serveren.
Geniet van de diverse smaken en beleef het.

SMAAKVOL PLANKEN
VANAF 10 PERSONEN

Hollandse plank €5.50
kaas||cervelaat||mosterd||augurk||amsterdamse ui

Spaanse plank €7.50
chorizo||olijven||aioli||serranoham||brood

Italiaanse plank €7.50
parmezaan||zongedroogde tomaat||pesto||mortadella||brood

Mix plank €9.50
hollandse plank||spaanse plank||italiaanse plank

Chacuterie €11.50
diverse ambachtelijke hammen uit binnen -en buitenland

Vis plank €11.50
gerookte zalm||gerookte forel||zeewiersalade||rivierkreeftjes||aioli

Kaasplank €10.50
diverse ambachtelijke kazen||brood||stroop||druiven

prijzen zijn per persoon

#MEAT

#VEGAN

#FINGERFOOD
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FINGERFOODS

#SHARING

#FOODTRUCK

#GOODFOOD

Fingerfood, geen borrel zonder fingerfoods. Lekker
makkelijk in een glaasje of in de
hand. Vis, vlees, vegetarisch…alles is mogelijk

€ 13.50 VOOR 6 STUKS
€ 2.40 PER STUK

VLEES

Wrap carpaccio, basilicummayonaise, pijnboompit
Steak tartaar, crème van truffel en een kwartel eitje
Vitello tonato met tonijnmayonaise, frisse sla en pompoenpit
Yakitori kipspies
Mini hamburger met komkommer, tomaat en augurk
Gehaktballetje piri piri met mosterd dip
Gerookte eendenborst en couscous van rode biet
Pastrami van rund, piccalilly, augurkje en limoencreme

VIS
VIS

Tonijn met sesam, wasabi crème, norichips en wakame
Zwaardvis sashimi, grapefruit, komkommer en groene mosterd
Wrap gerookte zalm, limoen crème, frisse kruidensla en bieslook
Gemarineerde zalm, couscous van kerrie en mierikswortelcréme
Oesters, wakame, komkommer en limoencréme
Kreeftensoepje met rivierkreeft
Scampi, chilipeper en komkommer

VEGA

Mousse van geitenkaas, vijgenchutney en nootjes
Tomaat en mozzarella, basilicum en aceto balsamico
Couscous van kerrie, tomaat, zwarte olijven en avocado
Groente sticks met mosterdcréme
Quinoa met basilicum, zongedroogde tomaatjes en truffel
Paprikasoepje met geitenkaas
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#SHARING

#FOODTRUCK

#GOODFOOD

TABLE

SHARING

#INSTAFOOD

#TASTE

#FRIENDS

De geur van vis, vlees, groenten en kruiden zorgen voor
een bijzondere sfeer. Gezellig samen tafelen, met een
lekker wijntje erbij, een perfect afgewerkt menu, dat
voor jullie op tafel wordt gezet. Wij bieden diverse
heerlijke gerechten aan, om samen te delen, deze
serveren wij in 3 gangen.

SHARING

1.0

SHARING

2.0

VANAF 25 PERSONEN
ALS VOORGERECHT SERVEREN WE IN HET MIDDEN

ALS VOORGERECHT SERVEREN WE IN HET MIDDEN

VAN DE TAFEL DIVERSE PLATEAU'S DEZE ZIJN

VAN DE TAFEL DIVERSE PLATEAU'S DEZE ZIJN

GEVULD MET:

GEVULD MET:

vitello tonato met tonijnmayonaise en rucola

steak tartaar met rucola en parmezaan

rundercarpaccio met truffelmayonaise en pijnboompitten

rundercarpaccio met truffelmayonaise en pijnboompitten

buffel mozzarella met tros tomaat en verse basilicum

tonijn met wasabimayonaise en norichips

vers afgebakken brood met tapenade's en boter

Gamba's in knoflookolie met rucola
vers afgebakken brood met tapenade's en boter

ALS HOOFDGERECHT SERVEREN WE OP DIVERSE
WARME BORDEN EN KOMMEN DE VOLGENDE

ALS HOOFDGERECHT SERVEREN WE OP DIVERSE

GERECHTEN:

WARME BORDEN EN KOMMEN DE VOLGENDE
GERECHTEN:

parelhoenfilet met zoete aardappel en truffeljus
kabeljauw met couscous en pastinaak

kalfssucade met seizoensgroenten, jus van look
doradefilet met risotto van rode biet en beurre blanc

ALS NAGERECHT SERVEREN WE DIVERSE

truffelpasta met paddenstoelen, rucola en Parmezaan

ZOETIGHEDEN IN GLAASJES OP TAFEL MET HIERIN:
ALS NAGERECHT SERVEREN WE ZOET EN KAAS IN
panna cotta van koffie

EEN GLAASJE OF PLATEAU TAFEL MET HIERIN:

chocolademousse, oreo en salted caramel
creme brulee vanille

panna cotta van koffie
tiramisu
chocolademousse, oreo en salted caramel
kaasplateau
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#LOVELYFOOD

#SHARING

#FOODIES

DINER

#FINEDINING

#WINE

#WEDDING

Even lekker relaxen!! Nodig gasten uit voor een Smaakvol
diner aan een gezellig gedekte tafel. Geniet van een 3 of 4
gangen diner met
eventueel begeleidende wijnen. Mochten er allergieën, diëten of
andere wensen
zijn, dan worden deze natuurlijk aangepast binnen het menu.

CHIQUE

LUXE

Vanaf 25 personen
KEUZE VOORGERECHTEN:

KEUZE VOORGERECHTEN:

gemarineerde zalm met zoetzure groenten

ceviche van tonijn

rundercarpaccio met truffelmayonaise en rucola

rundertartaar met pastinaak en rucola

burratta met nootjes en honing

bietjes met geitenkaas en truffelhoning

KEUZE TUSSENGERECHTEN:

KEUZE TUSSENGERECHTEN:

Tom kai kai met kip, tauge en sojabonen

Thaise pompoensoep met coquille

Paprikasoep met

knapperige groentjes

Kreeftensoep met rivierkreeftjes

KEUZE HOOFDGERECHTEN:

KEUZE HOOFDGERECHTEN:

parelhoenfilet met zoete aardappel en truffeljus

Entrecote met seizoensgroenten, jus van peper

kabeljauw met couscous en pastinaak

Heilbot met schorseneren en beurre blanc
Ravioli van burratta en limoen

KEUZE NAGERECHTEN:
panna cotta van koffie

KEUZE NAGERECHTEN:

chocolademousse, oreo en salted caramel

Kaasplankje, 4 soorten buitenlandse kazen met stroop

creme brulee vanille

chocolademousse, oreo en salted caramel
creme brulee van kaneel en amandel
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#FINEDINING

#WINE

#WEDDING

WALKING

#BITES

#DINER

DINNER

#SHARING

Verrass u gasten met mooi geserveerde gerechten die u
tijdens goede gesprekken kunt
nuttigen zoals u gewend bent, aan een mooi gedekte
tafel alleen nu makkelijk vanuit de hand te eten.

CHIQUE

LUXE

VANAF 25 PERSONEN

VOORGERECHT

VOORGERECHT

rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola

steak tartaar met truffelmayonaise, gepocheerd ei

vitello tonato met tonijnmayonaise en kruidensla

krabcocktail 2021

TUSSENGERECHT(EN):

TUSSENGERECHT(EN)

pasta aioli met rivierkreeftjes

risotto van citroen met doradefilet

tom kai kai met kip, tauge en sojabonen

kreeftensoep met rivierkreeftjes en zeekraal

paprikasoep met geitenkaas en bosui

thaise pompoensoep

HOOFDGERECHT

KEUZE HOOFDGERECHTEN:

kalfsentrecote met seizoensgroenten en saus van rode wijn

sucade met seizoensgroenten,
jus van peper en een creme van zoete aardappel

NAGERECHT
chocomousse met salted caramel en amandel

NAGERECHT
panna cotta van kaneel met chocoladeroomijs en oero
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#LOVE

#BIRTHDAY

#FOODIES

GRILLEN

#BARBECUE

#COLOS

#BASTARD

GENIET VAN ONZE HEERLIJKE BARBECUE
PAKKETTEN. KOMEN WIJ BIJ JOU OP LOCATIE OF
BEN JIJ ZELF DE GRILLMASTER
GOOI DE FIK ERIN!!

VANAF 10 PERSONEN

GRILL

1.0

GRILL

€ 17,50

2.0

€ 19,50

GEMARINEERDE KIPFILET

KIPDIJSPIES

BBQ-WORST

BLACK ANGUS BURGER

BLACK ANGUS BURGER

VARKENSKARBONADE

GEMARINEERDE SPEKLAP

ZALMFILET

GRILL

3.0

GRILL

3.0

€ 23,50
OOSTERSE KIPPENDIJEN
KABELJAUWFILET
ENTRECOTE
RIBEYE

GRILL

3.0

SALADEBAR

PASTA PESTOSALADE
AMERIKAANSE KOOLSALADE
TOSCAANSE PASTASALADE
GRIEKSE AARDAPPELSALADE
TROPISCHE SALADE
KNOFLOOKSAUS
COCKTAILSAUS
BARBECUESAUS
KRUIDENBOTER
STOKBROOD

BORDEN EN BESTEK ZIJN HIER NIET BIJ INBEGREPEN WEL KUNNEN

WE DIT VERZORGEN VOOR EEN MEERPRIJS.

WIJ KUNNEN OOK OP LOCATIE KOMEN BAKKEN HIERAAN ZIT OOK EEN MEERPRIJS.

#FIRE

#SMOKE#FIREANDFOOD
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FOODTRUCK

#FOODTRUCK

#HAMBURGER

#PARTY

FOODTRUCK...even
iets anders en ook nog super stoer, dan is dit iets voor
uw feest. Gezellig en ongedwongen eten in een gezellige
ambiance.
Vraag naar de mogelijkheden, niets is ons te gek.

FOODTRUCK

BITES

HAMBURGERS

€

7.50

BROODJE-TOMAAT-KOMKOMMER-MAYONAISE-SLA

HOTDOGS
BRIOCHE

€

7.50

BUN-MOSTERDSAUS-KOOLSLA

PULLED

PORK

BRIOCHE-AMERIKAANS

PULLED

€

7.50

KOOLSALADE-BARBECUESAUS

BEEF

€

7.50

BRIOCHE-ATJARSALADE-TRUFFELMAYONAISE

PULLED

CHICKEN

€

7.50

BRIOCHE-ATJARSALADE-CHILISAUS

KIPPENDIJSATE€

7.50

SATESAUS-STOKBROOD-GEBAKKEN

ZALM

VAN

DE

PLANK

UITJES

€

8.50

SPITSKOOL-COCKTAILSAUS

GYROS

€

6.50

KNOFLOOKSAUS-PITABROOD-IJSBERGSLA

CHURROS

€

5.50

kaneelsuiker-hazelnootpasta

PRIJZEN ZIJN PER PERSOON
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#FINGERFOOD

#CULINAIR

#FOODLOVE

SMAAKVOL CATERING
KAMILLE 14
6081 CE HAELEN
0630251895
INFO@SMAAKVOL.NU

smaakvolhaelen
smaakvol_catering

