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ONTBIJT
Een goed begin is het halve werk! Neem dus een stevig ontbijt… voor energie,  
concentratie en productiviteit voor de rest van de dag. Neem er de tijd voor én geniet ervan.  
Wij bieden talloze ontbijtvariaties waarmee u de dag met een goed gevoel en glimlacht begint.

DIVERSE BROODJES, HARD/ZACHT OF SANDWICHES BELEGD MET:
Jonge kaas | Boerenham | Roombrie | Kiprollade | Kalfspastrami | Serranoham | Rosbief | Gerookte Rib-eye 

Huisgemaakte Tonijnsalade | Scharreleisalade | Filet american | Huisgerookte zalm

WARME ITEMS
Scrambled eggs | Bacon | Omelet

VERSE SMOOTHIES/VERSE JUS D’ ORANGE
Bosvruchten & Sinaasappel | Mango & Boerenyoghurt | Aardbei & Sinaasappel | Vers geperste Jus d’ Orange | Twentse Appelsap

CEREALS
Cornflakes | Cruesli | Muesli | Gepofte maïs 

Alles wordt geserveerd met yoghurt, kwark en melk 

EXTRA OPTIES:
Beschuit | Ontbijtkoek | Roggebrood | Knäckebröd | Jam | Hagelslag | Vlokken | Pindakaas | Nutella

5



LUNCH
Bent u op zoek naar een lunch? Dan kunnen wij dit op verschillende manier verzorgen.  
Dit kan door middel van een luxe lunch voor uw gasten of door middel van broodjesservice (dit staat verderop uitgeschreven). 

DIVERSE BROODJES, HARD/ZACHT OF SANDWICHES BELEGD MET:
Jonge kaas | Boerenham | Roombrie | Kiprollade | Kalfspastrami | Serranoham | Rosbief | Gerookte Rib-eye 
Huisgemaakte tonijnsalade | Scharreleisalade | Filet american | Huisgerookte zalm

WARME ITEMS
Scrambled eggs | Bacon | Omelet

WARME SNACKS 
Diverse soorten panini’s | Saucijzenbroodje | Verschillende soorten quiches

AAN TE VULLEN MET VERSCHILLENDE SMOOTHIES OF SAPPEN
Bosvruchten & Sinaasappel | Mango & Boerenyoghurt | Aardbei & Sinaasappel | Vers geperste Jus d’ Orange | Twentse Appelsap

SALADEBUFFET, BESTAANDE UIT VERSCHILLENDE SOORTEN SALADES EN DRESSINGS
Lollo Rosso & Lollo bianco | Radicchio | IJsbergsla | Komkommersalade | Tomatensalade | Koolsalade | Aardappelsalade 
Pastasalade | Tonijnsalade | Bietensalade | Paprika salade | Pijnboompitten | 3 soorten dressings | Parmezaanse kaas | Croutons

EXTRA ZOETE LEKKERNIJEN TOEVOEGEN AAN UW LUNCH?  
GEEN PROBLEEM! KIES DAN BIJVOORBEELD UIT:
Appelflappen | Puddingbroodjes | Huisgemaakte brownies | Cheesecake | Berliner bollen | Gevulde koeken 
Kokosmakronen | Reuze mergpijpen
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WALKING DINNER
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SOEP
Heldere runderbouillon | Gerookte knoflooksoep met focaccia | Romige paprikasoep | Goulashsoep | Uiensoep overbakken  

met bladerdeeg en kaas

VOORGERECHTEN
Carpaccio van entrecote, nagelhout en eendenlever | Serranoham met chippolini-uitjes | Vitello Tonato; gepocheerde kalfslende met 

een tonijnsaus | Tartaar van huisgerookte zalm in een kruidendressing | Taartje van rivierkreeft | Tartaar van het rund met kwartelei 

Huisgemarineerde kalfspastrami met een salade van selderij en truffel | Gegrilde tonijn met een salade van selderij en truffel | Mozzarella 

van buffelmelk met een trostomaat | Verse oesters | Gelatine van makreel en garnalen | Rouleau van Twentse ham | Mabre van gevogelte in 

portgelei op een bedje van gerookte oesterzwammen | Huisgerookte rib-eye met een mediterraanse aardappelsalade | Zeeduivel, gemarineerd 

in een rode bietensap | Coquille met een Granny Smith-appel en frisse sla | Crème brulee van geitenkaas met een vijgencompote 

TUSSENGERECHTEN
Gebakken coquilles in lardo met gebrande macadamianoten | Reuze garnalen in kataifi met een limoendip | Gebakken bloedworst met een 

gekarameliseerde appel en ganzenlever | Rilette van gevogelte met gegrild briochebrood en een abrikozenmarmelade 

HOOFDGERECHTEN
Gegratineerde greenshell mosselen | Gekonfijte eendenborst op een bedje van Elzasser zuurkool | Gebakken ossenhaas met groente, 

gesmoord in Roquefortkaas | Mediterraanse risotto met gegrilde groenten en Parmezaanse kaas | Kopje goulash, afgespoten met 

aardappelpuree | Gekarameliseerd buikspek op een lentestamppot | Lamskotelet met een ratatouille en tijmsaus | Spaghetti met 

knoflookolijfolie, Spaanse peper en peterselie | Gewokte gamba’s met een schuim van gerookte knoflook | In een jus gegaarde varkenswang 

met een mousseline van doperwten | Entrecote met een jus van gebrande mosterd | Zalmfilet gegaard in een kruidenvinaigrette

DESSERTS
Mousse van aardbeienchocola met knapperige parels van witte chocola | Cheesecake met een gelei van mango

Bavarois met kardemon en Javaanse spekkoek | Panna cotta met likeur 43 | Parfait van witte koffie met een stroop van espresso

Tiramisu van kruidkoek en rum | Aardbeien Romanoff | Huisgemaakte chocololly met chocolademousse, aardbeienmousse en vanillemousse
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BUFFETTEN

KOUD & WARM BUFFET

KOUD EN WARM BUFFET
Vis hors d’oeuvre met diverse gerookte vissoorten | Vlees hors d’oeuvre met Italiaanse vleeswaren | Kartoffelsalat | Pastasalade | Diverse 

rauwkosten | Mesclunsalade | Saté van de kippendij | Varkenshaas in een champignonsaus | Zalm in een vinaigrette saus | Aardappelgratin 

Mediterraanse ratatouille | Knoflooksaus | Kruidenboter | Diverse broodsoorten

KOUD EN WARM BUFFET DELUXE
Italiaanse vleeswarenplateau | Franse kaasplateau | Diverse koude vissoorten | Carpaccio met rucola en pijnboompitten | Diverse soorten 

salades en rauwkosten | Buffelmozzarella met pomodori tomaat | Diverse sauzen en kruidenboter | Molensteenbrood | Varkenshaas 

medaillons met Provençaalse saus | Ossenhaaspuntjes in ketjap-sesamsaus | In knoflook gewokte gamba’s met zeegroente | Kipstoof met 

diverse soorten paddenstoelen | Paella | Aardappelpartjes, gegaard in rozemarijnolie | Mediterraanse ratatouille

OPTIONEEL AAN TE VULLEN MET EEN DESSERTBUFFET. U KUNT KIEZEN UIT:
Diverse soorten bavarois | Diverse soorten ijstaarten | Chocolademousse | Vers fruit | Geslagen room | Diverse zoete lekkernijen | Kaasbuffet

Let op: een dessertbuffet zit niet bij de buffetten inbegrepen. Dit is een extra meerprijs per persoon. 

Onze buffetten zijn met passie en kennis samengesteld. Koud, warm of koud én warm; elke vorm van buffet is mogelijk.  

Eigen wensen passen we probleemloos in. De keuze is zo ruim, dat elke smaakvoorkeur tot haar recht komt.

13



STAMPPOTBUFFET BBQ-BUFFET

STAMPPOTBUFFET 
Stamppot zuurkool | Stamppot boerenkool | Spekjes | Ribbetjes | Rookworst | Krokant gebakken speklappen

Geserveerd met diverse zuren zoals: zilveruitjes, augurken, azijn etc.

STAMPPOTBUFFET DELUXE
Stamppot zuurkool | Stamppot wortel en ui | Stamppot boerenkool | Stamppot zoete aardappel | Spekjes

Verse worst | Ribbetjes | Rookworst | Hachee | Krokant gebakken speklappen

Geserveerd met diverse zuren zoals: zilveruitjes, augurken, azijn etc.

GRILLCONCEPT STAMPPOT   Bourgondisch stamppotbuffet met hele stukken vlees, zoals grootmoeder het maakt.
Hele buikspek | Sukade in een grote gietijzeren ovenschaal | Spareribs uit een grote pan | Casselerrib   

Keuze uit 4 soorten stamppot / diverse zuren. In combinatie met stamppotbuffet & stamppotbuffet deluxe. Dit is een extra meerprijs per persoon. 

Stamppot is een beetje een ondergeschoven kindje in de Nederlandse keuken, terwijl het vaak juist iets is dat mensen missen als ze in het buitenland zijn. 

De regels voor lekker stamppot zijn: prakken mag, kuiltje jus mag ook en het smaakt het beste met een herfstbokje. Vanaf 40 personen.

BARBECUEBUFFET
Gemarineerde speklappen | Saté van de kippendij | Karbonade | Hamburger | BBQ Biefstuk

BARBECUEBUFFET DELUXE
Entrecote | Saté van de kippendij | Lamskoteletten  | Gambaspies | Papillotje van verse zalm | Gemarineerde kipfilet 

Bij de bovenstaande buffetten worden de volgende bijgerechten geserveerd:

Zalmsalade | Rundvleessalade | Diverse soorten rauwkosten | Diverse groene salades | Aardappelgratin | Diverse koude sauzen 

Diverse warme sauzen | Diverse soorten brood en broodjes | Roomboter en kruidenboter | Vers fruit

BOURGONDISCH BARBECUEBUFFET
Hele Runder rib-eye | Spareribs | Hele varkensnek | Heel buikspek | Mediterraanse aardappelsalade | Italiaanse pastalade

Bietensalade | Gepofte aardappels met een crème fraîche van biologische kruiden | Oerbrood | Knoflooksaus

Kruidenboter | Cocktailsaus

Lekker barbecueën... wie is er niet gek op? Samen met het gezin, familie of vrienden genieten van de warme zomerzon, een lekker drankje en de zalige 

geur van vlees op het rooster. Dat is pas genieten! Dat vinden wij ook en daarom hebben wij verschillende barbecue-mogelijkheden samengesteld  

met een keur aan subliem vlees vergezeld van heerlijke groenten, salades en sauzen.  
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PASTABUFFET

PASTABUFFET: 
Spaghetti | Penne | Tonno saus: tonijn in tomatensaus met kappertjes, paprika en olijven | Carbonara saus | Lasagne bolognese

DIVERSE BIJGERECHTEN:
Mesclun sla | Diverse rauwkosten | Geraspte kaas | Molensteenbrood | Kruidenboter 

Wie gek is op de smaken, geuren en beleving van de Mediterrannée kan zijn hart ophalen aan ons pastabuffet. Met overheerlijke bijgerechten en sauzen. 

Bon appetito!
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HAPJES
Met onze verschillende assortimenten aan hapjes verrast u uw gasten zonder enige twijfel. Wij kiezen voor de beste ingrediënten,  
verrassende combinaties en oogstrelende presentaties. Voor een supergeslaagd wauw-effect!

KOUDE PINCHO’S    

Gamba met een zongedroogde tomaat | Serranoham met een olijf | Chorizo met een Chippolini-ui   

Tomaat, mozzarella en basilicum

WARME PINCHO’S
Kerrie kippendij | Kip met sesam | Beef cornflakes | Gamba met een zongedroogde tomaat

WARME SNACKS
Mini pita kebab | Bitterballen  | Mini pie | Mini pizza | Spaanse tortilla bites | Mini hamburgers | Mini wrap      

Mini saté | Mini bruchetta | Geitenkaas quiche

LUXE HAPJES
Hapjes gepresenteerd in luxe disposables. Bestaat onder andere uit: 

Carpaccio van entrecote met rucola, pijnboompitten en Parmezaan | Vitello Tonato, kalfsfilet met tonijnsalade

Serranoham met Chippolini-uitjes | Huisgerookte zalm op een brandade | Cherrytomaat met een mini mozzarella | Garnalencocktail
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PLATEAU MET HEERLIJKHEDEN
Onze luxe culinaire plateaus zijn voor welke gezellige gelegenheid dan ook ware smaak- en stemmingsmakers.  
Ze vallen altijd, letterlijk, in de smaak. 

PLATEAU BOURGONDISCH
Oerbol | Tapenade | Knoflooksaus | Heksenkaas | Hummus | Tonijnsalade | Crudités in een yoghurtdip 

PLATEAU MEDITERRANÉE
Serranoham | Mortadella | Spinata Romana | Coppa di Parma | Olijven | Zongedroogde tomaat | Pepperdews

PLATEAU LE FROMAGE 
5 verschillende soorten kazen | Druiven | Kletsenbrood | Verschillende soorten chutneys | Crackers
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FOODCOURT CONCEPT
Ideaal voor evenementen of andere gelegenheden met veel gasten is ons foodcourt-concept. Een foodcourt-concept heeft diverse  
uitgeefpunten met heerlijk eten en/of drinken. Wij denken niet in standaardoplossingen, dus allerlei samenstellingen zijn mogelijk.  
Smaken en geuren overheersen bij een foodcourt, uw gasten zullen genieten.

RIANT INTERNATIONAAL KAASBUFFET     

5 verschillende soorten kazen | Kletsenbrood | Vijgenbrood | Druiven | Walnoten | Verschillende soorten chutneys & compote

DIVERSE ITALIAANSE VLEESWAREN
Serranoham | Mortadella | Spinata Romana | Coppa di Parma

TOAST & DIPS. DIVERSE CANAPES EN TOAST MET:
Huisgemaakte tonijnsalade |  Filet American | Hummus

TWEE HUISGEMAAKTE SEIZOENSOEPEN 
Erwtensoep |  Humkessoep | Bospaddenstoelensoep | Lente-uisoep | Aspergesoep | Tomatensoep

TAPASBUFFET
Zongedroogde tomaten | Gemarineerde olijven | Gemarineerde artisjokken | Huisgemaakte tonijnsalade | Cocktailsaus en knoflooksaus

Pepperdews | Truffelbonen | Tapenade

WARME TAPASGERECHTEN   Bestaand uit diverse seizoensgebonden gerechten
Gegratineerde greenshell mosselen | Gekonfijte eendenborst op Elzasser zuurkool | Gebakken ossenhaas met groente,  

gesmoord in Roquefort | Mediterraanse risotto met gegrilde groenten en Parmezaanse kaas | Kopje goulash, afgespoten met een 

aardappelpuree | Gekarameliseerd buikspek op een lentestamppot | Lamskotelet met ratatouille en tijmsaus | Spaghetti met knoflookolijfolie, 

Spaanse peper en peterselie | Gewokte gamba’s met een schuim van gerookte knoflook | In jus gegaarde varkenswang met een mousseline  

van doperwten Entrecote en een jus van gebrande mosterd | Zalmfilet, gegaard in een kruidenvinaigrette
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FESTIVALCONCEPT
 ‘Een totaalcateraar met verschillende gezichten, dus een Festivalconcept is zeker onze wereld!’

De foodbeleving op festivals wordt steeds meer gekenmerkt door de beleving van individuele producten. Elk product heeft zijn eigen kenmerken 

en de gasten willen producten zoveel mogelijk vers bereid en op maat gemaakt hebben. 

Voor een evenementenorganisatie levert dit vaak veel werk op omdat het werken met verschillende productcateraars ingewikkeld is vanwege 

beschikbaarheid, afspraken, kwaliteitsbeheersing, uitstraling en het plaatsen op het festivalterrein.

Uiteraard begrijpen wij als totaalcateraar dat er sterk behoefte is aan diversiteit. Daarom bieden wij ons brede assortiment aan in verschillende 

werelden.

ELKE PRODUCTGROEP HEEFT ZIJN EIGEN WERELD, DIE VERTAALD WORDT IN:
De aankleding van de stand | De uitstraling van het personeel | Het soort product | Een onderscheidene en unieke standbouw
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BROODJESSERVICE
Snel en simpel brood nodig voor uw medewerkers, crew, op- en afbouwteam? Of voor uw gasten tijdens een vergadering, meeting of seminar?  
Dat is voor ons geen probleem! De broodjes kunnen geleverd worden op schalen. 

ZACHTE BOLLEN SIMPEL, BELEGD MET: 
Ham | Kaas | Kiprollade

Alle broodjes zijn voorzien van boter. Is zonder boter gewenst? Geef het dan even door.

ZACHTE BOLLEN MIDDEL, BELEGD MET: 
Ham | Kaas | Kiprollade

Alle broodjes zijn voorzien van boter en worden af gegarneerd met tomaat, komkommer en ijsbergsla. 

ZACHTE BOLLEN LUXE, BELEGD MET:
Oude kaas | Ham/kaas |  Filet American | Pastrami | Brie | Serranoham | Tonijnsalade

Alle broodjes zijn voorzien van een passende crème en worden gegarneerd met tomaat, komkommer en slamix.

HARDE BROODJES SIMPEL, BELEGD MET:
Ham | Kaas | Kiprollade

Broodjes zijn voorzien van boter en worden gegarneerd met tomaat, komkommer en ijsbergsla.

HARDE BROODJES LUXE, BELEGD MET:
Oude kaas | Ham/kaas | Filet American | Pastrami | Brie | Serranoham | Tonijnsalade

Broodjes zijn voorzien van een passende crème en worden gegarneerd met tomaat, komkommer en slamix.

27



CREW CATERING

Onze crewcatering ontzorgt u tijdens uw event wat betreft de catering van uw crew, zodat u zich volledig kunt 

focussen op uw event. Voor elke crew is een geschikt concept op maat mogelijk. Wij kunnen 24/7 faciliteren  

en alles is in overleg mogelijk. 

DENK BIJVOORBEELD AAN:
Ontbijtbuffet | Ontbijtbox | Lunchbuffet | Lunchtasjes | Dinerbuffet
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BARISTA OP LOCATIE

Een Barista bereidt, decoreert en serveert de koffie. Een Barista maakt gebruik van eerlijke en verse koffiebonen,  

daardoor kunnen zij u een optimale smaakbeleving aanbieden. 

DE GASTEN KUNNEN BIJVOORBEELD KIEZEN UIT:
‘Just a normal black coffee’ | Cappuccino | Espresso | En uiteraard diverse thee soorten

WAT IS NU KOFFIE ZONDER IETS LEKKERS ERBIJ? KIES BIJVOORBEELD VOOR:
Huisgemaakte choco lolly | Huisgemaakte brownies | Arretjescake | En nog veel meer

Het oog wil ook wat! Kies voor iets ludieks. Hiermee trakteert u mensen op supervers gezette koffie mét een glimlach.  

Kies bijvoorbeeld een koffie-eend of een ouderwetse Piaggo. 

Melkallergie? Laat het ons weten. Op aanvraag brengen we sojamelk of lactosevrije melk mee voor bijzondere cappuccino’s.  

Samen zorgen we voor de ideale koffiebeleving op locatie.
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VLIEGVELD TWENTHE

VLIEGVELDWEG 345
7524 PT ENSCHEDE

+31 (0)53 750 45 00
INFO@VLIEGVELDTWENTHE.NL

KVK 60607025


