


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.

Geen tijd of zin om te koken?

Bij Smaakrijk kun je terecht voor een gezonde maaltijd, bereid

in eigen keuken. Deze kunt u thuis in een handomdraai warm

maken en op tafel zetten. Wij bieden u een divers assortiment

aan uit de Hollandse, Oosterse en Italiaanse keuken.

Wij werken met zoveel mogelijk seizoens gebonden producten,

waardoor we een afwisselend assortiment van gezonde

maaltijden voor u kunnen maken.

Maaltijden zijn er in de gewichten van 300 - 400 - 500 gram.

Maaltijden



Overwerkmaaltijden

Onze maaltijden zijn uitermate geschikt voor bedrijven die

met regelmaat hun personeel een gezonde maaltijd aan

willen bieden. Eventueel, bij groepen vanaf 8 personen, warm

aangeleverd.

Bel gerust voor de mogelijkheden en het assortiment.
Op de website staat een basis assortimentenlijst.

Heerlijke bourgondische afbakmaaltijden zoals:

Pizza’s

Wraps

Smulsloffen

Slaatjes

Maaltijdsalades

Huisgemaakte soepen.

Extra snelle hap



Onze heerlijke lunches helpen u de dag door!

Bij Smaakrijk verzorgen wij diverse lunches en belegde
broodjes. Uiteraard worden onze lunches bereid met de beste
ingrediënten. Heerlijke verse, zachte bolletjes, knapperige
broodjes, luxe vleeswaren en ander smakelijk beleg.

Diverse mogelijkheden:

• 4 mini broodjes / sandwich

• 3 mini broodjes / sandwich + soep

• 3 mini broodjes / sandwich + warme wrap

• 3 mini broodjes / sandwich + broodje gehaktbal / kroket

• 3 mini broodjes / sandwich + schep kipsaté met stokbrood

Lunchbuffet
Tevens kunnen we bij groepen vanaf 15 personen een
lunchbuffet verzorgen met een ruim assortiment aan broodjes
en beleg met eventueel één of meerdere warme items.

Wij komen graag samen met u tot de juiste samenstelling.

Dagelijks vers fruit op uw werk, wij verzorgen het geheel voor
uw bedrijf op een op maat gemaakt pakket.

Ook hebben gesneden fruitschaaltjes in diverse maten
Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Lunch

Bedrijfsfruit



Een plank met koude hapjes voor op tafel tijdens elke gelegenheid.
De smulplank biedt een variatie van salades, kaas en worst, tapas
en heel veel andere lekkere hapjes voor circa 6 personen!
Inclusief strokbrood.

Probeer het nu!

Iets te vieren, dan kunt u er voor kiezen om dit door ons te laten
verzorgen. De hapjes worden netjes op een schaal gepresenteerd,
zodat u er alleen maar mee hoeft rond te gaan.

Op het gebied van hapjes zijn de mogelijkheden oneindig.
Daarom komen wij graag samen met u tot de juiste
samenstelling van het soort hapjes.

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

Gevulde wrap

Carpaccio

Garnalenspiesje

Gevulde dadel

Gehaktspiesje

Stokbroodmet huisgemaakte salade

Katenrolletje

Sandwich Tonijn

Caprese

Gevuld ei

Hapjes

Smulplank



Smulsteen
Hollands
Beenham, haricot verts in katenspek, ontbijtspek, ui, maïs,
aardappelen, geraspte kaas en peperroomsaus en kruidenboter

Frans
Varkenshaas, haricot verts in katenspek, broccoli, aardappelen,
kaasroomsaus en kruidenboter

Boeren
Gekruide gehakt, haricots verts in katenspek, broccoli,
aardappelen, kaasroomsaus en kruidenboter

Kip
Kip, groentenmix, aardappelen en geraspte kaasen kruidenboter

Buffetten zijn er in allerleivarianten: 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

Warm buffet

Koud/warm buffet

Stamppotten buffet

Saté buffet

Oosters buffet

Italiaans buffet

Lunch/brunch buffet

Buffetten zijn te bestellen vanaf 10 personen.
Graagminimaal 1 week van te voren bestellen.

Buffetten



Gourmet & Fondue
Gourmet standaard
Filetlapje

Hamburger

Kipfilet gemarineerd

Slavink

Speklap

Kipsaté

Filetlapje gemarineerd

Kipfilet

Shoarmareepjes

Gourmet de luxe
9 verschillende vleessoorten naar keuze

Bieflapje

Filetlapje

Hamburger

Kipfilet gemarineerd

Speklap

Varkenshaas

Runderschnitzel

Shoarmareepjes

Filetlapje gemarineerd

Lamskoteletten

Kipfilet

Kipsaté

Gourmet compleet
Vul de door uw gekozen vleesschaal aan

met gourmet compleet

Rundvlees- en/of aardappelsalade

Rauwkostsalade

Krieltjes

Roerbakgroenten

Stokbrood en kruidenboter

3 soorten sausjes



Barbecue standaard
4 / 5 stuks vlees p.p. naar keuze

Barbecue worst

Gemarineerde speklap

Gemarineerd varkensfiletlapje

Hamburger

Shaslick

Sparerib

Varkenshaasspies

Kipsaté spiesjes

Gemarineerde kipfilet

Fakkel (gemarineerde kip met spek)

Barbecue de luxe
5 stuks vlees p.p. Waarvan 2 stuks uit het luxe pakket

aangevuld met 3 stuks uit het standaard pakket

Runderschnitzel

Biefstuk Spies

Gemarineerde biefstuk

Pepersteak

Gemarineerde lamskotelet

Garnalen schuitje

Zalmmoot

Barbecue vis
5 stuks vis p.p. naar keuze

Vis trio Spies

Zalmmoot

Garnalen Spies

Garnalenschuitje

Tilapia Spies

Tilapia Schuitje

Barbecue Vegetarisch
5 stuks p.p. naar keuze

Hamburger vega

Groenteburger

Roerbakgroente

Groente spies

Gevulde paprika

Gevulde courgette

Barbecue



‘The ultimate cooking experience’

De wokpan is een creatieve manier vangezellig samen eten.
Wij verzorgen graag uw complete avond

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

Wokgroenten Diverse sausjes
Reepjesvlees Diverse salades

Probeer hetnu (v.a. 15 pers.)

Barbecue halal
5 stuks vlees p.p. naar keuze

Kipsaté
Gemarineerde kipfilet
Lamskotelet
Lamssteak
Beefburger
Kalfsspies
Kalfsfilet

Barbecue kind
3 stuks vlees p.p. naar keuze

Kipsaté klein
Barbecue worst
Burgerspies
Gehaktspies
Spekspies
Grillspies

Barbecue extra de luxe
Op de website vind u een lijst met alle extra de luxe BBQ
specialiteiten. Hiermee kunt u zelf uw pakket samenstellen.

Barbecue bijgerechten

Rundvleessalade
Aardappelsalade
2 rauwkostsalades
3 sauzen
Satésaus
Stokbrood
Kruidenboter

Indien u gebruik wilt maken van een Barbecue, brengen wij
daarvoor €20,- huur in rekening.
Borden en bestek zijn te huur vanaf €1,- per couvert.

XXLWokpan



Alles ziet er lekkerder uit, op een sfeervolle houten plank.

Kijk dan zet je nog een iets op tafel! Een heerlijke tapas plank

vol diverse hapjes. Veelal met mediterraanse specialiteiten,

maar ook met allerlei hapjes uit onze slagerij.

Hieronder vind u een greep uit het assortiment,

dit dient slechts als voorbeeld

Tapas Planken (Borrel gericht)

Diverse mediterraanse worst & kaas

Gevulde wraps

Caprese

Garnalen spiesje

Katenrolletje

Tapas Buffet (v.a. 15 pers. / Maaltijdgericht)

Diverse mediterraanse worst & kaas

Gevulde wraps

Caprese

Garnalen spiesje

Katenrolletje

Aangevuld met:

Gevulde olijven

Peppadewmet roomkaas

Zongedroogde tomaatjes

Tapenade & Pesto

Toast-salades

Aangevuld met kruidenboter en diverse broden

Tapas



Bent u op zoek naar een origineel cadeau?
Laat u dan eens inspireren door de mogelijkheden bij Smaakrijk.

Naast leuke geschenkpakketjes, zoals mandjes met
streekproducten
kunt u bij ons ook terecht voor fruitmandjes.
Wij maken uw pakketje geheel naar uw eigen wens.

Zoekt u ook een origineel kerstpakket voor uw personeel?
Stel dan zelf een pakket samen met streekgerichte producten.
U bepaalt zelf de grootte en de prijs.

Party pan gevuld naar keuze:
100 vlees hapjes in de mix

Nasi met saté

Bami met babipangang

Kapsalon

Stamppotjes met vlees

Pasta schotels

En nog vele andere combinaties mogelijk.

Tapas Buffet de Luxe (v.a. 15 pers.)

Tapasbuffet aangevuld met:

Carpaccio

Vitello tonato

Diverse warme items:

- Kipsaté stokje

- Snackballetjes

- Kipkluifjes

- Mini slavinkjes

- Gebakken garnalen

Geschenkpakketjes



Heemraadsingel 10 | 4944 VD Raamsdonk
0162 571 751

Maandag: 09:00 - 18:00 | Dinsdag: gesloten
Woensdag t/m vrijdag: 09:00 - 18:00 | Zaterdag: 09:00 - 15:00

Zondag: gesloten

Openingstijden


