
FAMILY MIJDRECHT
Dorpsstraat 17, Mijdrecht

0297 - 284 964 
info@familymijdrecht.nl

Kijk op onze site voor de meest actuele openingstijden

(BEDRIJFS)CATERING
Te bestellen per e-mail of telefonisch. Meer stuks 
of personen is altijd mogelijk. 

Bittergarnituur 100 stuks 59,00
Mix van o.a. bitterballen, kipfingers, KaasTengels,
frikadelletjes en vega loempia’s   
 
Koude hapjes garnituur 50 stuks 37,50
Mix van kaas, worst en gevulde eieren
  
Luxe borrelhapjes 1 50 stuks 62,50
Mix van gevulde eieren, beenham, carpaccio, 
komkommer-roomkaas, gerookte zalm, gefileerde paling, 
kipkerriesalade

Luxe borrelhapjes 2 50 stuks  62,50
Mix van gevulde tomaat met huzarensalade, kipfilet, 
rosbief, komkommer-roomkaas, gamba’s, gevulde tomaat 
met garnaaltjes en eiersalade

Mini sandwich assortiment 25 stuks 48,75
Mix van carpaccio, zalm, gerookte kip en eiersalade

Lunch assortiment 5 personen 28,50
Mix van halve pistolets met vleeswaren en vegetarisch

Lunch assortiment luxe 5 personen  36,00
Mix van halve pistolets met vlees, vis en vegetarisch 

SALADES
Rundvleessalade met vleesgarnering 49,50
Zalmsalade met visgarnering 52,50
Huzarensalade met garnering   42,50
Feestsalade  52,50
Mix van rundvlees, zalm en kipkerrie 
 

GERECHTEN 
Alle gerechten zijn voldoende voor 8-10 personen. 
Meer stuks of personen is altijd mogelijk. Te 
bestellen per e-mail of telefonisch. 

Mand stokbrood met kruidenboter 19,00
Zalm in dilleroomsaus 55,00
Warm vlees in pangangsaus 49,50
Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus 52,50
Saté (30 stuks) met pindasaus en stokbrood 49,50
Kipfilet in stroganoffsaus 49,50
Balletjes (50 stuks) in pindasaus 47,50

Gebakken krieltjes 21,00
Fruitsalade 5 personen 35,50
IJstaart 15,50

BUFFETTEN 
Buffet Tof 21,00 p.p
Huzarensalade, kipkerriesalade, zalmsalade met 
diverse garnering, beenham met meloen, carpaccio
en stokbrood met kruidenboter

Buffet Tof luxe 23,50 
Huzarensalade, kipkerriesalade, zalmsalade met 
diverse garnering, gerookte zalm, gefileerde paling, 
garnalen, carpaccio, beenham met meloen, stokbrood
met kruidenboter en tapenade

Warm/koud buffet 24,50
Buffet Tof aangevuld met warme beenham, 
kipsaté met pindasaus, warm vlees in pangangsaus
en gebakken krieltjes

Warm/koud buffet luxe 26,50
Buffet Tof luxe aangevuld met varkenshaaspuntjes
in champingonsaus, zalm in dilleroomsaus, kipfilet in 
stroganoffsaus en gebakken krieltjes

  Vegetarisch

Minimaal 1 dag van te voren te bestellen.
Minimaal 3 dagen van te voren te bestellen.

Heeft u andere wensen? Neem dan contact met ons op. U kunt ook bij ons terecht 
voor het huren van servies, tafels etc. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. 

Like ons!

Gebruik borden met bestek  0,95 p.p 
(incl. afwas) 



KIJK OOK OP FAMILYMIJDRECHT.NL

CATERING
ASSORTIMENT


