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Concordia Catering: 

 
 
 
 

Visschotel “royale”  
 
Deze visschotel presenteert u verschillende vis lekkernijen welke rijk 
gegarneerd op luxe schalen geserveerd worden. 
 

Zalmsalade 
Krabsalade  
Gerookte zalm 
Gerookte paling  Hollandse
garnalen Whiskeysaus. 
Diverse garneringen 

 
Schotel voor 2 personen € 25,--  
Prijs vanaf 3 personen € 10,-- per persoon. 
 
 
Visschotel “deluxe”  
 
De vischotel “royale” maar dan luxer uitgevoerd met  
extra soorten vis en garneringen. 
 
 

Zalmsalade 
Krab (surimi) 
Makreel Gamba’s
Zalmforel 
Gerookte zalm 
Gerookte paling  Hollandse
garnalen Whiskeysaus. 
Diverse garneringen 

 

Schotel voor 2 personen € 35,--  
Prijs vanaf 3 personen € 15,-- per persoon. 
 
 

 
 

 
 
 
 



Concordia Catering: 

 
 
Vleesschotel “royale”  
 
Deze schotel bestaat uit een kleurrijk geheel van lekkere producten. 
Op een luxe schaal geserveerd, is dit een goede keuze voor uw buffet. 
 

Huzarensalade 
Rollade 
Rosbief 
Pate  
Gevulde eitjes 
Beenham 
Diverse garneringen 

 
Schotel voor 2 personen € 25,--  
Prijs vanaf 3 personen € 12,-- per persoon. 
 
 
Vleesschotel “deluxe”  
 
De vleesschotel “royale” maar dan luxer uitgevoerd met  
extra soorten vleeswaren en garneringen. 
 
 

Huzarensalade 
Rollade 
Rosbief 
Paté  
Gevulde eitjes 
Beenham met honing/mosterdsaus 
Vitello tonatto 
Tonijnmayonaise 
Gerookte kip 
Diverse garneringen 

 
Schotel voor 2 personen € 35,--  
Prijs vanaf 3 personen € 15,-- per persoon. 
 
 
 
 
 
 

 



Concordia Catering: 

 
 
Saladeschotels. 
 

Huzarenschotel      € 4,50 per persoon  
Zalmsaladeschotel      € 5,25 per persoon  
Kip/ananasschotel      € 5,25 per persoon  
Waldorfsalade      € 5,25 per persoon  
Meloen ardennerham     € 5,25 per persoon  

 
U kunt de schotels vanaf 10 personen per artikel bestellen. 
 

 
Salades: 
 
Salades ter aanvulling van uw buffet.  
Voor ca. 15 personen per salade. 
 
 

Aardappel salade      € 24,50 
Waldorf salade      € 28,50 
Amerikaanse (coleslaw) salade    € 28,50 
Pasta salade       € 24,50 
IJsberg salade      € 24,50 

 
 
 

Stokbrood / kruidenboter / tapenade : 
 

Baguette (luxe stokbrood)   € 2,00 per stuk  
Kruidenboter      € 2,75 per bakje (100 gram) 
Tapenade                      € 7,50 per bakje (250 gram) 

 
 
 

 
 



Concordia Catering: 

 
 

Hapjes: 
 
Luxe hapjesschaal: 
 

Toast paling 
Toast gerookte zalm 
Meloen met serranoham 
Pate soesjes 
Gevuld ei 
Kaashapjes 
Garnalen hapjes 
Krab (surimi) hapjes 

 
Circa 50 hapjes op een luxe schaal.   
 
Eenvoudige hapjesschaal (kaas/worst): 
 

   € 50,00

Blokjes belegen kaas  
Ossenworst 
Salami 
Cervelaat 
Leverworst 
Augurkjes 
Amsterdamse uitjes 
Mosterd 

 

Circa 80 hapjes op een luxe schaal.  
 
Warme hapjesschaal: 
 

    € 45,00

Dobben bitterbal  
Kaastengels 
Mini-saucijzenbroodjes 
Vlammetjes 

 

Circa 100 hapjes op een luxe schaal.     
 
Hapjes per stuk: 
 

 € 55,00

Luxe hapjes (paling, zalm, garnalen, krab, gevuld ei)  €   1,00  
Eenvoudige hapjes (kaas,worst)      €   0,50  
Warme hapjes (Dobben bitterbal/Mini-saucijzenbroodjes) €   0,60  
Warme hapjes (Kaastengels/Vlammetjes)    €   0,60  



Concordia Catering: 

 
 
 
 

 
Hapjes: 
 
Luxe hapjes: 
 

Canapé met gerookte zalm gegarneerd met dille € 1,60 
Canapé met geitenkaas en honing gegarneerd met walnoot € 1,60 
Canapé met patemousse en balsamicosiroop € 1,60 
Wrap met gerookte kip, avocado en pesto € 1,60 
Wrap met geitenkaas en honing gegarneerd met walnoot € 1,60 
Canapé met geitenkaas en honing gegarneerd met walnoot € 1,60 
Spiesje van mozarella, cherry tomaat en basilicum € 1,60 
Gevuld ei gegarneerd met peterselie € 1,00 
Mini-pasteitje gevuld met zalmmousse, gegarneerd met  

       Hollandse garnalen en dille                  € 1,60  
 
Te bestellen vanaf 40 stuks met een minimum van 5 hapjes per soort. 
 
Haring: 
 

Haringschotel  
       36 stukjes haring, hapklaar met uitjes en zuur                  € 37,50  
 
Amuse in glaasjes: 
 

Zalmmousse, gegarneerd met gerookte zalmsnippers  € 2,40  
Hollandse garnalen met whiskeysaus     € 2,40  
Geitenkaas, op een salade met honing en walnoot   € 2,40  
Carpaccio, op een salade met pesto, pijnboompitjes 

       en oude kaas        € 2,40  
Sashimi van tonijn, gegarneerd met koriander en een klein  

       beetje wasabi        € 2,40  
Serranohammet roomkaas en rucola     € 2,40  

 
 
Te bestellen vanaf 25 glaasjes met een minimum van 5 per soort. 
 
 



Concordia Catering:

Hollands Buffet € 24,50

- Tomatensoep 

- Huzarensalade 

- Zalmsalade 

- Diverse hamsoorten met meloen 

- Visplateau met hele gepocheerde zalm 

Gerookte paling, zalm en Hollandse garnalen 

- Rauwkostsalade 

- Warme beenham met mosterd-honing dressing 

- Kip-saté met nasi 

- Gehaktballetjes in zoet/zure tomatensaus.  

- Italiaans buffet € 21,50

- - Minestronesoep

- - Gemarineerde zalm met bietjes en dille

- - Spaghetti Bolognese

- - Koude Pastasalade

- - Mozzarella tomatensalade

- - Vittello tonnato

- Gemarineerde lamsbout met tijm/rozemarijnjus

- - Lasagne met spinazie, geitenkaas en aubergine

- - Risotto met kip of kruiden



Concordia Catering:

Amerikaans BBQ buffet € 17,50  

(op locatie)

Spare ribs - Hamburgers  

Saté - Shaslick   

BBQ worstjes – Kippenvleugels Huzaren/aardappelsalade

Koolsalade - Rauwkostsalade  

Sauzen: Knoflook - Cocktail – BBQ

      Stokbrood - Kruidenboter  

Incl. BBQ, borden, messen en vorken. 

 

Dessert 

Dessert buffet € 7,50 

 

verschillende soorten ijs

Div. soorten bavarois 

Chocolade mousse met vanille saus 

Vers fruit 

Div. garneringen 

 

 

Schepijs buffet € 4,50 

Diverse soorten schepijs 

Versfruit Garneringen 

  

   



Concordia Catering:

U kunt ook kiezen voor een broodjes buffet: 
 

Broodje filet americain € 2,75 - Broodje bal € 3,25   
Broodje crab salade € 4,50 - Broodje croquet € 2,50  
Broodje eiersalade € 2,50 - Broodje fricandeau € 2,50   

Broodje garnalen  € 4,00 - Broodje gezond € 3,50  
Broodje ham    € 2,00 - Broodje kaas € 2,00  

Broodje ossenworst    € 2,25 - Broodje paling € 6,50  

Broodje rosbief    € 3,25 - Broodje warme worst € 3,25  Broodje
gerookte zalm € 5,50 - Tosti € 3,00 

 

 

http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=42&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=42&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=30&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=15&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=25&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=16&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=38&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=46&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=43&category_id=1
http://www.eetsalonvandobben.nl/online-bestellen?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=20&category_id=1
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