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*Prijzen zijn onder voorbehoud

Buffetten zijn er in allerlei varianten:

koud/warm, luxe/simpel, duur/goedkoop. 

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen 

voorzien in zijn of haar wensen, stellen wij 

het buffet het liefst in overleg met u samen.

Koud buffet           Saté buffet
Warm buffet            Lunch
Stamppotten buffet          Brunch

Buffetten zijn te bestellen 
vanaf 10 personen.

Graag minimaal 1 week 
van te voren bestellen.

Prijs in overleg

Ideaal voor al uw feesten en partijen.
De partypan is gevuld met een 
assortiment van verschillende hapjes, 
welke gemakkelijk warm worden 
gemaakt en gehouden in de pan. 

Wij stellen de inhoud van de pan graag 
met u samen.

Tapas Planken *€6,95 p/p
Diverse mediterraanse worst & kaas
Gevulde wraps
Caprese
Garnalen spiesje
Katenrolletje

Tapas Buffet *€9,95 p/p
Diverse mediterraanse worst & kaas
Gevulde wraps
Caprese
Garnalen spiesje
Katenrolletje

Gevulde olijven met fetakaas
Peppadew met roomkaas
Zongedroogde tomaatjes
Knabbels: diverse soorten
Kruidenboter en diverse broden
Tapenade & pesto
Boeren kazen

Probeer het nu!  Voor *€37,50/100 hapjes

Maandag:     09:00-18:00    

Dinsdag:       gesloten          

Woensdag:   09:00-18:00    

Donderdag:  09:00-18:00    

Vrijdag:         09:00-18:00    

Zaterdag:      09:00-15:00   

Zondag:        gesloten

OpeningstijdenContact

Tapas

Party pan

Buffet
Hieronder vind u een greep uit het 
assortiment, dit dient slechts als voorbeeld. 

CATERING



Gourmet standaard    €6,95 per persoon

Filetlapje   Kipsaté  

Hamburger   Filetlapje gemarineerd

Kipfilet gemarineerd  Kipfilet

Slavink   Shoarmareepjes

Speklap

 

Gourmet de luxe   €8,50 per persoon

9 verschillende vleessoorten naar keuze

Bieflapje   Shoarmareepjes

Filetlapje   Filetlapje gemarineerd

Hamburger   Lamskoteletten

Kipfilet gemarineerd    Cordon bleu

Speklap   Kipfilet

Varkenshaas  Kipsaté

Runderschnitzel  

Gourmet compleet   €5,95 per persoon

Vul de door uw gekozen vleesschaal aan met gourmet compleet

Rundvlees salade

Rauwkostsalade Stokbrood en kruidenboter 

Roerbakgroente 3 soorten sausjes

Hollands     €14,95 per stuk

Beenham, haricot verts in katenspek, ontbijtspek, ui, maïs, aardappelen, 

geraspte kaas en peperroomsaus

 

Frans     €14,95 per stuk

Varkenshaas, haricot verts in katenspek, broccoli, aardappelen, 

kaasroomsaus en kruidenboter

 

Boeren     €14,95 per stuk

Gekruid gehakt, haricots verts in katenspek, aardappelen, broccoli, 

kaasroomsaus en kruidenboter

 

Kip     €14,95 per stuk

Kip, groentemix, aardappelen en geraspte kaas

Smaakrijk, puur en ambachtelijk Smulplank

Gourmet & Fondue Smulsteen

Bij Smaakrijk bent u aan het juiste adres voor 
groenten, fruit en vlees, maar ook voor allerlei 
cateringmogelijkheden. Smaakrijk verzorgt graag 
uw barbecue, gourmet, hapjes, buffet, lunch 
of brunch. De kwaliteit die u gewend bent uit 
de winkel, alleen dan geheel voor u bereid en 
thuisbezorgd!

Wij staan altijd open voor uw wensen, 
ideeën en aanvullingen. Graag komen wij samen 
met u tot de gewenste samenstelling van uw 
bestelling.

Een plank met koude hapjes voor op tafel tijdens elke 

gelegenheid. De smulplank bevat variatie van salades, 

vleeswarenspecialiteiten, tapas & heel veel andere 

lekkere hapjes voor circa 6 personen! De invulling van 

de plank stellen we graag met u samen.

Op het gebied van hapjes zijn de 

mogelijkheden oneindig. Daarom 

komen wij graag samen met u tot 

de juiste samenstelling van het 

soort hapjes.

*Probeer het nu! Voor  €6.95 per persoon

Hapjes

Gevulde wrap  Stokbrood met huisgemaakte salade

Carpaccio   Katenrolletje

Garnalenspiesje  Sandwich Tonijn

Gevulde dadel Caprese 

Gehaktspiesje 

Hieronder vind u een greep uit het assortiment, 
dit dient slechts als voorbeeld.


