Cateringaanbod Sekondant 2022
Sekondant maakt gebruik van diverse externe cateraars voor de levering van de
lunch, borrel, avondmaaltijd of maatwerk.
Hierbij het overzicht:
Alle genoemde prijzen in ons cateringaanbod zijn incl. BTW en 15% opslag voor
Sekondant.

Overzicht Driessen SmaakVermaak/ La Collina
Lunch overzicht:
La Collina lunch
€ 9,30 p.p.
We serveren per persoon 1 pistolet en 1 sandwich van 2 plakken ambachtelijk boerenbrood.
Wij maken een selectie van de belegsoorten en houden standaard rekening met 60% kaas/vega,
20% vleeswaren en 20% vis.
Belegsoorten:
• Brie, walnoten en honing
• Parmaham, buffelmozzarella en pesto
• Vitello tonnato: Kalfsmuis met tonijnmayonaise
• Boerenkaas met gegrilde groenten
• Carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamico
• Buffelmozzarella, pesto en tomaat
• Kiprollade met roomkaas en komkommer
• Achterham, boerenkaas, salami en tomaat
• Huisgemaakte tonijnsalade
• Gerookte zalm met roomkaas
• Parmaham, gorgonzola en tomaten tapenade
• Chorizo, milde salami en roomkaas
• Gegrilde aubergine, artisjok en tomaten tapenade
La Collina vegetarische lunch
€ 9,30 p.p.
We serveren per persoon 1 pistolet en 1 sandwich van 2 plakken ambachtelijk boerenbrood.
Wij maken een selectie van de belegsoorten en houden standaard rekening met 100%
vegetarische belegsoorten
Belegsoorten:
• Brie, walnoten en honing
• Boerenkaas met gegrilde groenten
• Carpaccio van rode biet, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamico
• Buffelmozzarella, pesto en tomaat
• Gegrilde aubergine, artisjok en tomaten tapenade
• Huisgemaakte tonijnsalade (enkel op verzoek)
• Gerookte zalm met roomkaas (enkel op verzoek)

La Collina sandwich lunch
€ 9,30 p.p.
We serveren per persoon 2 sandwiches van 4 plakken ambachtelijk boerenbrood.
Wij maken een selectie van de belegsoorten en houden standaard rekening met 60% kaas/vega,
20% vleeswaren en 20% vis.
Belegsoorten:
• Brie, walnoten en honing
• Parmaham, buffelmozzarella en pesto
• Vitello tonnato: Kalfsmuis met tonijnmayonaise
• Boerenkaas met gegrilde groenten
• Carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamico
• Buffelmozzarella, pesto en tomaat
• Kiprollade met roomkaas en komkommer
• Achterham, boerenkaas, salami en tomaat

•
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Huisgemaakte tonijnsalade
Gerookte zalm met roomkaas
Parmaham, gorgonzola en tomaten tapenade
Chorizo, milde salami en roomkaas
Gegrilde aubergine, artisjok en tomaten tapenade

La Collina vegetarische sandwich lunch
€ 9,30 p.p.
We serveren per persoon 2 sandwiches van 4 plakken ambachtelijk boerenbrood.
Wij maken een selectie van de belegsoorten en houden standaard rekening met 100%
vegetarische belegsoorten
Belegsoorten:
• Brie, walnoten en honing
• Boerenkaas met gegrilde groenten
• Carpaccio van rode biet, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamico
• Buffelmozzarella, pesto en tomaat
• Gegrilde aubergine, artisjok en tomaten tapenade
• Huisgemaakte tonijnsalade (enkel op verzoek)
• Gerookte zalm met roomkaas (enkel op verzoek)
La Collina lunch pakket
€ 12,35 p.p.
Per stuk verpakt lunchpakket (in lunchtasje) gevuld met: 2 kwarten van een grote Italiaanse bol,
1 sandwich van 2 plakken ambachtelijk brood, met beleg van de La Collina lunch, handfruit, een
candybar en een flesje Schulpsap.
Maaltijdsalade:
Pastasalade met gegrilde groenten

€ 7,40 p.p.

Biologische melk of karnemelk
Schulpsap, diverse soorten 0,75 liter
Jus d'orange per pak van 1 liter
Frisdrank per blikje / flesje water
Handfruit

€ 0,65 p.p.
€ 4,90 p.s.
€ 2,95 p.s.
€ 1,95 p.s.
€ 1,25 p.s.

Soep
Minestronesoep, Napolitaanse tomatensoep, pompoen soep
of courgette soep

€ 3,70 p.p.

Salades bijgerecht
Pastasalade citroen mayonaise, venkel salade of
tomatensalade met komkommer, rode ui en kapper appeltjes

€ 3,10 p.p.

Verse fruit salade

€ 3,10 p.s.

Groenten quiche (warm)

€ 3,70 p.s.

Overzicht Driessen SmaakVermaak/ La Collina
Borrel opties:
Antipasti
€ 6,80 p.p.
Diverse Italiaanse vleeswaren, kazen, olijven, zongedroogde tomaten, peppersweets etc.
Italiaans brood met huisgemaakte tapenades
Schaal mediterrane antipasti
€ 28,40
Een luxe schaal met zorgvuldig samengestelde selectie van olijven, peppersweets, cipollini-uitjes,
zongedroogde tomaten, kazen en verschillende vleeswaren.
Geserveerd met ambachtelijk brood en huisgemaakte tapenades.
Prijs per schaal (genoeg voor ca 5p)
Tafelgarnituur nootjes/zoutjes

€ 2,80 p.p.

Basis borrel:
€ 9,30 p.p.
Drankjes, nootjes, olijven en zoutjes.
We serveren een selectie van diverse fris, sap, bier, 0.0 bier, wijn wit en rood.
Daarbij worden luxe nootjes, olijven en zoutjes geserveerd.
Prijs p.p. is incl. 2 drankjes. Overige drankjes worden op nacalculatie gefactureerd.
Medium borrel:
€ 12,40 p.p.
Drankjes, kaas, worst, cherrytomaatjes, komkommer, olijven en nootjes.
We serveren een selectie van diverse fris, sap, bier, 0.0 bier, wijn wit en rood.
Daarbij worden er kaas, worst, cherrytomaatjes, komkommer, olijven en nootjes geserveerd.
Prijs p.p. is incl. 2 drankjes. Overige drankjes worden op nacalculatie gefactureerd.

Luxe borrel:
€ 15,50 p.p.
Drankjes, antipasti en amuses, nootjes, olijven en zoutjes.
We serveren een selectie van diverse fris, sap, bier, 0.0 bier, wijn wit en rood. Daarbij worden
schalen antipasti, 2 amuses p.p., luxe nootjes en zoutjes geserveerd.
Prijs p.p. is incl. 2 drankjes. Overige drankjes worden op nacalculatie gefactureerd.

Zoet:
Gevulde koeken, ’s morgen vers afgebakken vanaf 10 st. te bestellen
Standaard koekjes per pak (10 personen)
Etagère met zoetwaren
Soesjes, nougat, chocolaatjes, luxe koekjes, chocopinda’s

€ 2,50 p.s.
€ 6,20 per pak
€ 4,95 p.p.

Overzicht Brasserie Vrienden
Lunch overzicht:
Basis lunch Vrienden: 2,5 broodje p.p.
Zachte bakkersbollen, belegd met divers assortiment kaas en vleeswaren
en gegarneerd met sla.
Krentenbollen (halve p.p.) met boter.

€ 6,30 p.p.

Lunch Vrienden: 2 broodjes p.p.
€ 6,85 p.p.
Witte en meergranen pistolletjes, waldkorns, ciabatta’s, zachte witte en meergranen bakkersbollen,
belegd met een divers assortiment kaas, vleeswaren, salades en gegarneerd met sla.
Rustieke sandwich lunch Vrienden: 2,5 broodje p.p.
Een assortiment van rustiek oerbrood en maisbrood belegd met o.a.
• mozzarella met tomaat en pesto
• gerookte zalm met roomkaas, rode ui en sla
• serranoham met tomatentapenade en olijven
• oude kaas met sla en tomaat
• gerookte kipfilet met rode pesto en komkommer

€ 8,05 p.p.

Vegetarische lunch Vrienden: 2 broodjes p.p.
Een gevarieerde lunch bestaande uit diverse vegetarisch belegde broodjes met o.a.
• rode bietenspread met sla
• geitenkaas en pijnboompitjes
• oude kaas met sla, ei, tomaat, wortel en komkommer
• humus met gegrilde groenten
• pittige notenpasta met komkommer en gebakken uitjes
• oude en jonge kaas met humus, zongedroogde tomaat, sla en pijnboompitjes

€ 6,85 p.p.

Luxe lunch Vrienden: 2 broodjes p.p.
Italiaanse bollen, ciabatta ’s, waldkorns en bagels belegd met o.a.
• carpaccio met pijnboompitjes, pesto, rucola en Parmezaanse kaas
• huisgemaakte tonijnsalade met sla, kappertjes en rode ui
• gerookte zalm met roomkaas, sla, ui, komkommer en kappertjes
• gerookte kipfilet met avocado, sweet chili mayo, sla, bacon en kaas
• oude en jonge kaas met humus, zongedroogde tomaat, sla en pijnboompitjes

€ 10,60 p.p.

Maaltijdsalades Vrienden
€ 5,90 p.p.
Vegetarische in de volgende keuzes:
• geitenkaas, olijf, rode ui, pijnboompitten, zongedroogde tomaat en honing mosterd dressing
• zalm met augurk, rode ui, kappertjes en pijnboompitten
• Mexicaanse kip, komkommer, mais, rode ui en pimentdressing
• carpaccio van ossenhaas met pijnboompitten, Parmezaan, olijf, zongedroogde tomaat
• kappertjes, truffelmayonaise of pesto basalmico dressing

Biologische melk of karnemelk
Jus d'orange per pak van 1 liter
Frisdrank per blikje / flesje water
Handfruit

€ 0,65 p.p.
€ 2,95 p.s.
€ 1,95 p.s.
€ 1,25 p.s.

Soep
Tomatensoep, pompoen soep of courgette soep

€ 3,70 p.p.

Overzicht Brasserie Vrienden
Borrel opties:
Borrel
Wijn/ bier en frisdrank op nacalculatie. Dichte flessen worden niet doorbelast.
Canapé per 5 stuks
toastjes met divers beleg
• eiersalade
• filet americain
• krabsalade
• tonijnsalade
• zalm

€ 5,60

Sandwich per 3 stuks
Sandwiches met divers beleg
• carpaccio met pesto of truffeldressing
• kipfilet met pimentdressing en komkommer
• zalm met roomkaas

€ 4,20

Notenmelange en luxe zoutjes

€ 2,80 p.p.

