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Dat is waar Maurice Kikken Catering voor staat. Volledig op maat, passend bij elke gelegen-
heid. Van een voortreffelijk meergangendiner voor een intiem familiefeest, stijlvolle amuses 
voor een receptie, tot uitgebreide buffetten voor bruiloften of bedrijfsfeesten. 
Ook voor de organisatie van uw feest vindt u in ons een professionele, betrouwbare partner. 
Wij bezorgen u graag een onvergetelijke, perfect georganiseerde dag vol culinaire hoogte-
punten!

Catering
Onze gerechten worden in eigen keuken bereid. Met verse ingrediënten en de lekkerste  
seizoens- en streekproducten. Ons team is altijd op zoek naar de juiste balans tussen 
smaken en geuren, samenstelling en presentatie. Dé ingrediënten om uw smaakpapillen 
culinair te verwennen. Of u kiest voor een buffet, een aaneenschakeling van finger food 
of amuses, een high tea, barbecue of klassiek diner, alle gerechten worden onberispelijk 
gepresenteerd, passend in de sfeer van uw feest. De culinaire mogelijkheden zijn onbeperkt 
en worden volledig op maat aangeboden.

Service
Culinair genieten kan ook een van de vele onderdelen zijn van een perfect georganiseerd 
feest. We nemen graag de organisatie van uw event voor u uit handen. Van het regelen 
van de hapjes, drankjes en vriendelijke, professionele bediening, tot het vinden van 
de perfecte locatie en het creëren van de juiste sfeer. Van communiefeest tot jubileum,
van bruiloft tot personeelsfeest. Van picknick tot tentfeest. We werken samen met
een aantal sfeervolle en exclusieve locaties en betrouwbare partners om uw feest tot een 
onvergetelijke happening te maken. Geen vraag is daarbij te gek en u kunt altijd rekenen op 
topkwaliteit en creativiteit. Zo wordt culinair genieten onderdeel van een totale beleving.

In deze brochure vindt een overzicht van de vele smaakvolle en veelzijdige mogelijkheden 
die wij bieden. Op basis van uw persoonlijke wensen maken we graag een passend voorstel 
voor u. 

Met culinaire groet,
Maurice Kikken

Culinaire verwennerij
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Traditioneel Buffet 2 uitgebreid met
• Paté
• Uitjes monogask
• Stukjes kipfilet koud

Traditioneel Buffet 1 uitgebreid met
• Ardennerham met meloen
• Plakjes gebraden filet koud

Traditioneel buffet 3 (vanaf 10 personen) 

Traditioneel buffet 2 (vanaf 10 personen) 

Traditioneel buffet 1 (vanaf 10 personen) 

• Huzarensalade
• Gevuld ei
• Gevulde tomaat met tonijn
• Ham asperge rolletje
• 3 Rauwkostsalades
• Vers fruitsalade
• Cocktailsaus
• Kruidenboter
• Stokbrood en minibroodjes

Traditioneel buffet 4 (vanaf 10 personen) 

Traditioneel buffet 6 (vanaf 15 personen) 

Traditioneel buffet 5 uitgebreid met een tweede warm gerecht naar keuze
• Goulash
• Tête de veau
• Zuurvlees
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Kipstroganoff
• Stukjes kipfilet in satésaus

Traditioneel buffet 4 uitgebreid met
•  Aardappelgratin met broccoli en spekjes 

en/of
• Rijst met erwten en maïs

Traditioneel buffet 5 (vanaf 10 personen) 

• Huzarensalade
• Gevuld ei
• Gevulde tomaat met tonijn
• Ham asperge rolletje
• Ardennerham met meloen
• 3 Rauwkostsalades
• Vers fruitsalade
• Cocktailsaus
• Kruidenboter
• Warme ham met 2 sauzen 
• Stokbrood en minibroodjes
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Traditioneel buffet met vis 3 (vanaf 15 personen) 

Traditioneel buffet met vis 2 uitgebreid met
• Gerookte paling
• Maatjesharing met uitjes
• Pastasalade met tonijn

Traditioneel buffet met vis 1 uitgebreid met
• Gerookte forel

Traditioneel buffet met vis 2 (vanaf 10 personen) 

• Huzarensalade
• Gevuld ei
• Gevulde tomaat met tonijn
• Ham asperge rolletje
• Ardennerham met meloen
• Gerookte zalm of hele zalm (vanaf 30 personen)
• Garnalen
• 3 Rauwkostsalades
• Vers fruitsalade
• Cocktailsaus
• Remouladesaus
• Kruidenboter
• Stokbrood en minibroodjes

Traditioneel buffet met vis 1 (vanaf 10 personen) 

• Huzarensalade
• Gevuld ei
• Gevulde tomaat met tonijn
• Ham asperge rolletje
• Ardennerham met meloen
• 3 Rauwkostsalades
• Vers fruitsalade
• Cocktailsaus
• Remouladesaus
• Gerookte zalm of hele zalm (vanaf 30 personen)
• Gerookte forel
• Garnalen
• Gerookte paling
• Maatjesharing met uitjes
• Kruidenboter
• Stokbrood en minibroodjes
• Warme ham met 2 sauzen

Uitbreidingen traditionele buffetten:
Hele zalm (vanaf 30 personen) 
Gerookte zalm 
Maatjesharing 
Gerookte forel 
Gerookte paling 
Garnalen 
Pastasalade met tonijn 

Pastasalade met frisse groenten 
Gehaktballetjes 
Drumsticks 
Diverse kaassoorten met notenbrood en stroop 

Luxe buffet (vanaf 15 personen) 
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Boerenbuffet 3 (vanaf 15 personen) 

Boerenbuffet 2 uitgebreid met
• Gerookte zalm met cocktailsaus
• Maatjesharing met uitjes
• Ciabattabrood

Boerenbuffet 1 uitgebreid met
• Diverse kaassoorten
• Appelstroop en noten rozijnenbrood

Boerenbuffet 2 (vanaf 10 personen) 

• Roggebrood met hoofdkaas
• Roggebrood met grove pastei
• Roggebrood met uiengehakt
• Diverse smaken paté
• Reepjes hamspek
• Blokjes droogworst
• Borrelblokjes kaas
• Augurken
• Gebraden gehaktballetjes
• Gegrilde drumsticks
• Grove mosterd
• Stokbrood met kruidenboter

Boerenbuffet 1 (vanaf 10 personen) 

Broodbuffet 1 uitgebreid met één warm gerecht naar keuze 
Broodbuffet 2 uitgebreid met één warm gerecht naar keuze 
• Warme ham met 2 sauzen
• Goulash
• Tête de veau
• Zuurvlees
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Kipstroganoff
• Stukjes kipfilet in satésaus

Broodbuffet 1 uitgebreid met:
• Gerookte forel
• Gerookte zalm
• Garnalen
• Maatjesharing met uitjes
• Remouladesaus

Broodbuffet 2 (vanaf 15 personen) 

• Huzarensalade
• Gevuld ei
• Ardennerham
• 3 Rauwkostsalades
• Vers fruitsalade
• Augurken
• Gegrilde drumsticks
• Gebraden gehaktballetjes

• Reepjes hamspek
• Hoofdkaas
• Diverse smaken paté
• Diverse kaassoorten
• Limburgse mosterd
• Cocktailsaus
• Diverse broodsoorten
• Stokbrood met kruidenboter

Broodbuffet 1 (vanaf 15 personen) 

inclusief servetten en wegwerpbordjes



inclusief borden, bestek en servetten

11

inclusief borden, bestek en servetten

10

mauricekikkencatering.nl

Warme Gerechten (minimaal 10 personen per gerecht) 

• Warme ham met 2 sauzen
• Goulash
• Zuurvlees
• Tête de veau
• Kipstroganoff
• Varkensfilet met saus
• Stukjes kipfilet in kerriesaus
• Stukjes kipfilet in pikante saus

U kunt een keuze maken uit bovenstaande gerechten. Het minimum aantal personen per gerecht betreft 10.
De gerechten worden geserveerd met minibroodjes, stokbrood met kruidenboter en vers fruitsalade.

Er kan gekozen worden uit de volgende sauzen:
• Champignonroomsaus
• Pepersaus
• Stroganoffsaus
• Satésaus
• Mosterdsaus

• Stukjes kipfilet in satésaus
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Kipperagout
• Rosbief in saus 
• Stukjes varkenshaas in saus  
• Kalfsfricandeau met mosterdsaus 
• Gegrilde zalm met witte wijnsaus  
• Pasta met scampi’s in kreeftensaus 

Uitbreidingen Warme gerechten (minimaal 10 personen per uitbreiding)
• Rijst met maïs en erwten  
• Diverse rauwkostsalades  
• Aardappelgratin met broccoli en spekjes  
• Aardappelwedges met rozemarijn en zeezout  
• Gebakken krielaardappelen met peterselie  
• Warme pasta met fijne groenten  
• Gemengde groenten warm  
• Asperges met peterselie, ei en roomboter (seizoen)  

• Souvlaki
• Gyros 
• Mousaka
• Rijst
• Tzatziki
• Griekse tomatensalade
• Griekse koolsalade
• Vers fruitsalade
• Cocktailsaus 
• Knoflooksaus
• Stokbrood met kruidenboter

Grieks buffet (vanaf 10 personen)  

• Bami goreng
• Nasi goreng
• Stukjes kipfilet in satésaus
• Babi Pangang
• Kroepoek
• Atjar tjampoer
• Sambal
• Stokbrood 

Indonesisch buffet (vanaf 10 personen) 
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Koud
• Parmaham met meloen
• Tomaat met mozzarella en basilicum
• Vitello tonato
• Gerookte zalm met cocktailsaus
• Carpaccio van ossenhaas met balsamicodressing en Parmezaanse kaas
• Pastasalade met groenten
• Pastasalade met tonijn  
• Gemengde bladsla met spekjes, champignons en zongedroogde tomaatjes
• Ciabatta met kruidenboter
 
Warm
• Lasagne bolognese
• Lasagne met groenten
• Pasta met spekjes en champignons
• Pasta met scampi’s in kreeftensaus      
• Pasta met groene asperges en ham

• Carpaccio met balsamicodressing
• Gerookte zalm
• Parmaham met meloen
• Pastasalade met tonijn 
• Pastasalade met groenten
• Witte koolsalade met paprika

• Tomaat komkommersalade met feta en olijven
• Lasagne
• Warme pasta met zalm    
• Warme pasta met spekjes en champignons
• Warme pasta met groene asperges en ham
• Ciabatta met kruidenboter

Italiaans buffet de luxe (vanaf 25 personen)  

Italiaans buffet (vanaf 15 personen)  

• Koude schotel naar oma’s recept
• Halve eieren traditioneel gevuld
• Asperges ingerold in achterham
• Geulhemmer grottenham met meloen
• Forel uit de geul met remouladesaus
• Grove paté met uitjes monogask
• Limburgse vleeswarenschotel met gehaktbrood,
•  Gegrild spek, reepjes hampunt, hoofdkaas en boerenmetworst 

geserveerd met Limburgse mosterd
• Rommedoe met stroop
• Rode koolsalade met appel
• Waldorfsalade 
• Tête de veau
• Stoofpotje van konijnenfilet
• Champignons Limbourgeois
• Krielaardappeltjes met spekjes en champignons
• Boerenbrood met roomboter

Streekgerechten buffet (vanaf 35 personen) 

• Serranoham met meloen
• Diverse Spaanse worstsoorten
• Gebraden gehaktballetjes
• Diverse olijven
• Zongedroogde tomaatjes
• Pepers gevuld met roomkaas
• Gemarineerde zalm
• Gebakken scampi’s met knoflook
• Diverse Spaanse kaassoorten

• Focaccia met tomaatjes en olijven
• Diverse tapenades en kruidenboter
• Stokbrood en ciabatta

Warm
• Gehaktballetjes in pikante tomatensaus
• Geroosterde satéstokjes
• Patatas bravas

Tapas buffet (vanaf 25 personen) 
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• Schinken-Käseplatte met mosterd en boerenbrood

• Tiroler gröstl met een spiegelei en witte koolsalade
• Kaiserbroodje met braadworst en pikante mosterd
• Gebraden ribjes met pikante saus
• Spaakhammetje met een stamppotje van zuurkool
• Kaiserbroodje met een krokant gebakken schnitzel
• Gemengde bladsla met tomaat, komkommer en kipreepjes

• Apfelstrudel met vanillesaus

De Schinken Käse Platte worden over de diverse tafels verdeeld.
De gerechtjes worden achter een steigerhouten balie door onze medewerkers bereid 
en door de gasten afgehaald.
De apfelstrudel wordt 2 uur na aanvang van het buffet als dessert gepresenteerd.

Tirolerbuffet (vanaf 35 personen) 

Uitbreidingen stampottenbuffet
• Stevige erwtensoep met worst 
• Goed gevulde goulashsoep  

• Zuurkoolstamppot met rookworst  
• Boerenkoolstamppot met speklapjes  
• Hutspot met gehaktballen en jus
• Mosterd en appelcompote

Stamppottenbuffet (seizoensgebonden vanaf 15 personen) 

• Wildgoulash met hert, wildzwijn en haas
• Stukjes konijnenfilet in zoetzure saus
• Spruitjes met spekjes en champignons
• Gestoofde peertjes
• Rode kool met appeltjes
• Aardappelpuree met tuinkruiden
• Gemengde bladsla met tomaat, komkommer en mosterd-notendressing
• Appelcompote

• Limburgse asperges met stukjes ei en peterselie
• Plakken gekookte achterham
• Hollandaise saus
• Kalfsribeye met mosterdsaus
• Gegrilde zalm op een bedje van fijne groenten
• Krielaardappeltjes gegaard in roomboter met peterselie
• Gemengde bladsla met tomaat, komkommer en mosterd-notendressing

Uitbreidingen aspergebuffet
• Romige aspergesoep met Hollandse garnaaltjes  
• Romige aspergesoep met reepjes achterham en peterselie  
 

Uitbreidingen wildbuffet
• Bospaddenstoelensoep met verse tuinkruiden 
   

Wildbuffet (seizoensgebonden vanaf 15 personen) 

Aspergebuffet (seizoensgebonden vanaf 15 personen) 
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Warm buffet Boerenbuffet Visbuffet
• Warme ham met 2 sauzen       • Ardennerham met meloen • Gerookte forel
• Aardappelgratin • Reepjes hampunt • Gerookte zalm
• Diverse rauwkostsalades • Gebraden gehaktballetjes • Maatjesharing met uitjes
• Vers fruitsalade • Gegrilde drumsticks • Garnalen
• Stokbrood met kruidenboter • Diverse kaassoorten • Cocktailsaus
 • Augurken • Remouladesaus
 • Plakjes gegrild spek • Minibroodjes
 • Limburgse mosterd
 • Diverse soorten roggebrood

Combinatiebuffet 2 (vanaf 20 personen) 

Koud buffet Visbuffet Italiaans buffet
• Huzarensalade • Gerookte forel • Lasagne
• Gevuld ei • Gerookte paling • Pasta met spekjes
• Gevulde tomaat met tonijn • Hele - of gerookte zalm • Pastasalade met tonijn
• Ham asperge rolletje • Garnalen • Ciabatta
• Diverse rauwkostsalades • Remouladesaus
• Vers fruitsalade • Cocktailsaus
• Stokbrood met kruidenboter • Minibroodjes

Combinatiebuffet 1 (vanaf 20 personen) 

• Gemarineerde halskarbonade
• Barbecueworst
• Satéspies met satésaus
• Gemarineerde kipfilet
• Hamburger 100% rundvlees
• Gemarineerde speklap
• Barbecuespies
• Gemarineerde varkensfilet
• Scampispies meerprijs 
• Gemarineerde zalmfilet meerprijs 
• Gekruide visspies meerprijs 

Deze vlees- en vissoorten worden aangevuld met de volgende sauzen
• Cocktailsaus
• Zigeunersaus
• Knoflooksaus
• Tzatziki

Het buffet wordt gecompleteerd met
• Huzarensalade
• Pastasalade met frisse groenten
• Tomaat komkommersalade met feta en olijven
• Bleekselderijsalade met appel en ananas
• Spitskoolsalade met cashewnoten en kerriedressing
• Witte koolsalade met paprika
• Vers fruitsalade
• Minibroodjes
• Stokbrood met kruidenboter 

Barbecuebuffet (vanaf 10 personen)

3 stuks vlees per persoon 
4 stuks vlees per persoon 

inclusief borden, bestek, servetten en gasbarbecue
schoonmaakkosten barbecue + gasverbruik € 20,00
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inclusief borden, bestek, servetten en gasbarbecue inclusief bijpassend servies, bestek en servetten

Voorgerechten
•   Carpaccio van Limburgs rund op limoencrème met zachte geitenkaas, 

verse aardbei en rucola
• Frisse salade met Parmaham, cavaillon meloen en zongedroogde tomaatjes
• Caesar Salad Cocktail
• In jenever gemarineerde zalm met Japanse zeewiersalade, sinaasappel en crème fraîche
• Tartaar van Yellowfin tonijn met pompelmoes, geconfijte citroen en wasabi mayonaise
• Cocktail van Hollandse garnalen met tomaat, kwartelei en cocktailsaus
• Salade van appel en knolselderij met gerookte zalm, zure room en frisse kruidensla
• Carpaccio van Yellowfin tonijn met zoet/zure komkommer, cavaillon meloen en tzatziki
• Tarte tatin van Roma tomaten met Comté kaas, verse buffelmozzarella en basilicum
• Gerookte forel met aardappelremoulade en aardappelchips

De gerechten worden ter plekke bereid en door onze medewerkers aan uw gasten  
gepresenteerd. Per dinergang wordt per persoon gerekend op één gerecht per persoon. 
U heeft de mogelijkheid te kiezen voor twee verschillende gerechten per dinergang.

Walking Dinner (vanaf 40 personen)

• Paella met kip, vis en schaaldieren
• Gemarineerde scampispiesjes
• Gemarineerde zalmfilet 
• Gemarineerde varkenshaasjes
• Gemarineerde ossenhaas
• Gemarineerde lamskoteletjes
• Satéspiesjes van varkenshaas
• Aardappelwedges met rozemarijn en zeezout
• Pastasalade met tonijn
• Diverse rauwkostsalades
• Vers fruitsalade
• Ciabatta met tapenade
• Stokbrood met kruidenboter

Koude Sauzen
• Tzatziki
• Cocktailsaus

Warme sauzen
• Witte wijnsaus
• Champignonsaus
• Stroganoffsaus
• Satésaus

Kaasbuffet
• Diverse binnen- en buitenlandse kaassoorten
• Noten rozijnenbrood en stokbrood

Grillbuffet (vanaf 25 personen) 
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inclusief bijpassend servies, bestek en servetten inclusief bijpassend servies, bestek en servetten

Warme voorgerechten
•  Coquille St. Jacques gefrituurd in kataifideeg met wortel 

en schuimige saus van ras el hanout
•  Visspiesje van tonijn, scampi en coquille met gemarineerde groenten 

en een blanke botersaus
•  Zacht gegaarde Livarwang met puree van pastinaak
• Boeuf Stroganoff met knapperig brood

Soep
• Romige courgettesoep met vanille, grijze garnaaltjes en schuim van mascarpone
• Soep van bospaddenstoelen met zwarte pepercroutons en tuinkruiden
• Oosterse bouillon met scampi, shiitake en lente-ui
• Romige soep gemaakt van prei met curry en kokos

Walking Dinner (vanaf 40 personen)

Desserts
• Bavarois van aardbei met rood fruit en een gelei van rozen
• Crème brulée met boerenroomijs
• Warm chocolade taartje met bloedsinaasappelijs
• Glaasje met frambozenmousse, witte chocolade panna cotta
• Tartelette met citroencrème en limoen meringue

Hoofdgerechten
• Huisgemaakt zuurvlees met dikke Vlaamse frieten en mayonaise
• Stokjes saté met nasi goreng, kroepoek en atjar tjampoer
• Souvlakispies gemaakt van Limburgs rundvlees met tzatziki saus
• Konijn op grootmoeders wijze met aardappelkroketjes en appelmoes
•  Tagliata Di Manza, rosé gebakken ossenhaas gesneden op rucola sla met tomaat, 

parmezaan en balsamico
•  Op het vel gebakken kabeljauw met spaghetti van courgette, 

gekonfijte tomaat en blanke botersaus
• Gepocheerde Schotse zalm met tagliatella en hollandaise saus
• Noedels met gewokte scampi’s, verse groenten en koriander
• Verse ravioli gevuld met spinazie en ricottakaas begeleid door een saus van tuinkruiden
• Vegetarische quiche met courgette, paprika, grotchampignons en verse kwark

Walking Dinner (vanaf 40 personen)
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Optie I (vanaf 50 personen)

• 20 Bruschetta tomaat, mozzarella en balsamico
• 15 Bruschetta Parmaham en rucola
• 15 Bruschetta carpaccio en truffelcrème 

• 20 Wrap gerookte zalm en komkommer
• 15 Wrap gerookte kipfilet en paprika
• 15 Wrap mozzarella, tomaat en basilicum

• 25 Schuitjes met 2 geroosterde satéstokjes en kroepoek
• 25 Scampispiesjes met aiolie 

• 50 Minibroodjes met een MRY burger, chutney van tomaat en een crème van grove mosterd

• 50 Van Dobben bitterballen
• 25 Gefrituurde scampi’s
• 25 Gefrituurde kiploempia’s

Optie II (vanaf 50 personen)

• 15 Lepels met gerookte eendenborst en gekonfijte ui
• 15 Cocktailtjes met Hollandse garnalen
• 15 Lepels met een plakje geitenkaas en appel peercompote
• 15 Krokante lolly’s met Parmaham en vijgenchutney
• 15 Schaaltjes met een grote scampi en een tomatade
• 15 Bruschetta’s met carpaccio, truffelcrème en Parmezaan
• 15 Vitello Tonato kalfsrib-eye met tonijncrème 

• 50 Minibroodjes met een Duroc burger, witte koolsalade een bbq saus

• 50 Glaasje met aardappelmousseline, zuurvlees en een schuimpje van stroop

• 50 Van Dobben bitterballen
• 25 Gefrituurde scampi’s in aardappelkorst
• 25 Gefrituurde kip loempia’s

Hapjes Walking Dinner   

inclusief bijpassend servies, bestek en servetten

• Sneetjes roggebrood met hoofdkaas
• Sneetjes roggebrood met uiengehakt
• Sneetjes roggebrood met grove pastei
• Reepjes hampunt
• Borrelblokjes kaas
• Puntjes snijworst
• Plakjes gegrild spek
• Gebraden gehaktballetjes
• Gegrilde drumsticks
• Eiersalade met bieslook
• Kip satésalade
• Serranoham met meloen
• Diverse olijven
• Zongedroogde tomaatjes en pepadews
• Pepers gevuld met roomkaas
• Plakjes Spaanse worst
• Diverse kaassoorten met notenbrood
• Garnalencocktails
• Gerookte zalm met cocktailsaus
• Maatjesharing met uitjes
• Tonijnsalade
• Gebakken scampi’s met knoflook
• Stokbrood met kruidenboter
• Ciabatta met tapenades

Warm
• Geroosterde satéstokjes
• Gegrilde spareribs

Hapjesbuffet (vanaf 50 personen) 

22
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Dessert
• Witte- en bruine chocolademousse
• Slagroom
• Vers fruitsalade

Hoofdgerechtenbuffet
• Stukjes varkenshaas in champignonroomsaus
• Pasta met scampi en kreeftensaus
• Zalmfilet op een bedje van fijne groenten met botersaus
• Aardappelgratin met broccoli en spekjes
• Aardappelwedges met rozemarijn en zeezout
• Gemengde warme seizoensgroenten
• Gemengde bladsla met tomaat, komkommer en mosterd-notendressing

Voorgerechtenbuffet
• Parmaham met meloen
• Kipcocktail met fruit
• Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en balsamicodressing  
• Salade van gepocheerde zalm gegarneerd met gerookte zalm
• Gerookte paling en gerookte forel
• Garnalencocktails
• Pastasalade met tonijn
• Diverse rauwkostsalades
• Cocktail- en remouladesaus
• Stokbrood met kruidenboter

Driegangenbuffet 1 (vanaf 25 personen) 

Voorgerechtenbuffet
• Parmaham met meloen
• Gerookte eendenborst met frambozendressing
• Vitello tonato
• Tomaat met mozzarella en basilicum
• Diverse rauwkostsalades
• Hele zalm
• Gerookte forel
• Gerookte paling
• Garnalencocktails
• Pastasalade met tonijn
• Cocktail- en remouladesaus
• Stokbrood met kruidenboter

Dessert
• Chocolademousse met slagroom
• Diverse kaassoorten met notenbrood en stroop

Hoofdgerechtenbuffet
• Stukjes varkenshaas in pepersaus
• Stukjes konijnenfilet in zoetzure saus
• Zalm tongrolletjes met spinazie
• Aardappelgratin met broccoli en spekjes
• Aardappelpuree met peterselie
• Spruitjes met spekjes en champignons
• Rode kool met appeltjes
• Gestoofde peertjes
• Gemengde bladsla met tomaat, komkommer en mosterd notendressing

Driegangenbuffet 2 (vanaf 25 personen) 

inclusief borden, bestek en servetten
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Traditioneel buffet Grieks buffet
• Huzarensalade • Gyrosreepjes
• Warme ham met 2 sauzen • Souvlaki van varkenshaas
• Aardappelgratin met broccoli en spekjes • Witte koolsalade met paprika
• Bleekselderijsalade met appel en ananas • Griekse salade
• Spitskoolsalade met cashewnoten en kerriedressing • Vers fruitsalade
• Tomaat komkommersalade met feta en olijven • Knoflook- en cocktailsaus
• Vers fruitsalade • Stokbrood met tzatziki
• Minibroodjes
• Stokbrood met kruidenboter

Italiaans buffet (koud)** Italiaans buffet (warm)
• Parmaham met meloen • Lasagne bolognese
• Vitello tonato • Lasagne met groenten
• Carpaccio met balsamicodressing • Pasta met spekjes en champignons
• Tomaat met mozzarella en basilicum • Pasta met scampi’s in kreeftensaus
• Gerookte zalm met cocktailsaus • Stukjes varkenshaas in 
• Pastasalade met frisse groenten   champignonsaus
• Pastasalade met tonijn • Aardappelwedges met rozemarijn
• Gemengde bladsla met spekjes en champignons • Gemengde bladsla met  
• Ciabattabrood met kruidenboter     mosterd-notendressing
 • Ciabattabrood met kruidenboter

Kraampjesbuffeten
2 verschillende kraampjes vanaf 75 personen  
3 verschillende kraampjes vanaf 100 personen 

Indonesisch buffet Amerikaans buffet
• Nasi goreng • Gegrilde hamburgers
• Bami goreng • Harde- en zachte broodjes
• Babi pangang • Diverse toppings en sauzen
• Geroosterde kipsatéstokjes • Spareribs met pikante saus
• Kroepoek • Gepofte aardappel met zure room
• Atjar tjampoer • Caesar Salad
• Stokbrood

Tapasbuffet* Visbuffet***
• Serranoham met meloen • Zalmsalade van verse zalm
• Diverse Spaanse worstsoorten • Gerookte zalm met cocktailsaus
• Diverse Spaanse kaassoorten • Gerookte forel met remouladesaus
• Gemengde olijven • Gerookte paling
• Pepers gevuld met roomkaas • Maatjesharing met uitjes
• Pepadews en zongedroogde tomaatjes • Garnalencocktails
• Gebraden gehaktballetjes • Krabcocktails
• Gebakken scampi’s • Oesters met citroen en peper
• Gemarineerde zalm • Pastasalade met tonijn
• Diverse tapenades • Diverse rauwkostsalades
• Focaciabrood • Stokbrood met kruidenboter
• Stokbrood met kruidenboter 

Warm  Warm
• Geroosterde satéstokjes • Paella met vis en schaaldieren
• Patatas bravas met pittige cocktailsaus

Kraampjesbuffeten
2 verschillende kraampjes vanaf 75 personen  
3 verschillende kraampjes vanaf 100 personen 
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Boerenbuffet
• Roggebrood met hoofdkaas
• Roggebrood met uiengehakt
• Roggebrood met hoofdkaas
• Puntjes snijworst
• Borrelblokjes kaas
• Reepjes hampunt
• Plakjes gegrild spek
• Augurken
• Gegrilde drumsticks
• Gebraden gehaktballetjes
• Diverse kaassoorten en notenbrood
• Grove mosterd en stroop
• Stokbrood met kruidenboter

Tirolerbuffet
• Tiroler gröstl met spiegelei
• Kaiserbroodje met schnitzel
• Spaakhammetje met zuurkool
• Kaiserbroodje met braadworst
• Ribjes met pikante saus
• Witte koolsalade
• Scherpe mosterd

Kraampjesbuffeten
2 verschillende kraampjes vanaf 75 personen  
3 verschillende kraampjes vanaf 100 personen 

Belgisch buffet
• Kalfsblanquette
• Runderstoofpotje met Westmalle Dubbel
• Vlaamse waterzooi
• Gegratineerde witlofstronkjes
• Tomaten gevuld met grijze garnaaltjes
• Ham preisalade
• Witlofsalade met appel en spekjes
• Diverse Belgische kaasjes met stroop
• Boerenbrood met roomboter

Drank
• Theedoos met diverse traditionele theesoorten

Zoet
• Scones (zoete Engelse broodjes)
• Muffins (cake naar origineel Engels recept)
• Jams en confitures
• Clotted cream (licht geslagen gezoete room)
• Patisserietaartjes in diverse smaken

Hartige minibroodjes belegd met
• Spreads
• Rosbief 
• Achterham
• Brie
• Kruidenkaas
• Ei-bieslooksalade

Sandwiches belegd met
• Gerookte zalm en komkommer
• Tonijnsalade met kappertjes
 
Kaas
• Assortiment van Engelse kaassoorten en notenbrood
 
Warm
• Puntjes groentetaart
• Quiche van zalm en prei

High Tea (vanaf 20 personen) 
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• Huzarensalade
• Parmaham met meloen
• Pastasalade met frisse groenten
• Bleekselderijsalade met appel en ananas
•  Spitskoolsalade met cashewnoten 

en kerriedressing
•  Gemengde bladsla met spekjes, 

champignons en zongedroogde tomaatjes
• Salade niçoise met tonijn, garnalen en olijven

• Gerookte zalm met cocktailsaus
• Garnalencocktails
• Pastasalade met tonijn
• Stukjes varkenshaas in pepersaus
• Diverse minibroodjes
• Stokbrood met kruidenboter

Brunchbuffet (vanaf 20 personen) 

Uitbreiding lunchbuffet
• Krachtige runderbouillon met fijn garnituur  
• Romige tomatensoep met balletjes  

Uitbreiding brunchbuffet
• Krachtige runderbouillon met fijn garnituur  
• Romige tomatensoep met balletjes 

•  Diverse luxe open broodjes belegd met gerookte zalm, achterham, kaas, brie 
en kipsalade of eiersalade gegarneerd met tomaat en komkommer (2 stuks per persoon)

• Pasteitje met kippenragout 
• Vers fruitsalade
• Witte koolsalade met paprika
• Stokbrood met kruidenboter

Lunchbuffet (vanaf 10 personen) 

• Bruine harde en zachte broodjes
• Witte harde en zachte broodjes
• Krentenbollen
• Croissants
• Diverse vleeswaren
• Diverse kaassoorten
• Appelstroop
• Jam, hagelslag en chocoladepasta
• Roomboter en margarine
• Roerei met spekreepjes
• Yoghurt
• Vers fruitsalade

• Melk en jus d’orange
• Koffie en thee

Ontbijtbuffet (vanaf 25 personen) 
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•  Lepel met gerookte eendenborst  
en gekonfijte ui

•  Glaasje met gazpacho  
en fijn garnituur

•  Cocktailtje met Hollandse garnalen
•  Lepel met een plakje geitenkaas  

en appel peercompote
•  Krokante lolly met Parmaham  

en vijgenchutney
•  Schaaltje met een grote scampi  

en een tomatade
•  Bruschetta met carpaccio,  

truffelcrème en Parmazaan
•  Vitello Tonato, kalfsrib-eye  

met tonijncrème  
•  Bruschetta met mozzarella,  

tomaat en basilicum 
•  Bruschetta met Parmaham   

en balsamico

• Bladerdeeg met gehakt
• Bladerdeeg met kip kerrieragout
• Bladerdeeg met champignonragout
• Bladerdeeg met kaas
• Bladerdeeg met zalm

• Tartelet met zalm en dille
• Tartelet met champignon en peterselie
• Tartelet met tomaat en geitenkaas
• Tartelet met bloemkool en broccoli
• Tartiflette

Amusehapjes Bladerdeeghapjes (warm) 

Tartelettes (warm) 

• Roggebrood met maatjesharing
• Toast met gerookte zalm
• Cupje met filet americain
• Roggebrood met brie
• Toast met gerookte paling
• Cupje met kipsalade
•  Cupje met rilette van Livar 

en pickels

• Soesje met roomkaas
• Soesje met patécrème

•  Sandwich met tonijnsalade, rucola  
en tomaat

•  Sandwich met gerookte zalm, rucola  
en komkommer

•  Sandwich met Parmaham, rucola,  
geroosterde paprika en geitenkaas

•  Sandwich van roggebrood met  
Reypenaer kaas en kruidenmosterd  
van Adriaan• Blokje kaas met druif

• Puntje snijworst met augurk

•  Gebraden gehaktballetje  
en komkommer

• Honingtomaatje met mozzarellabolletje

•  Wrap met gerookte zalm 
en komkommer

•  Wrap met gerookte kipfilet en paprika
•  Wrap met mozzarella, tomaat 

en basilicum
•  Wrap met Serranoham, zongedroogde 

tomaat, walnoot en geitenkaas

Hapjes Hartige soesjes 

Mini sandwich 

Prikkers 

Prikkers 
Mini wraps 
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Prijzen per stuk Prijzen per stuk

Sandwiches

Wraps

Sneetjes roggebrood

• Sandwich wit belegd met tonijnsalade, rucola en tomaat   € 2,25 
• Sandwich bruin belegd met ham, kaas, ei, tomaat en komkommer  € 2,25 
• Sandwich zontomaat belegd met gerookte zalm, rucola en komkommer € 2,50

• Wrap met mozzarella en tomaat  € 2,00
• Wrap met gerookte kipfilet en paprika  € 2,00
• Wrap met gerookte zalm en komkommer  € 2,25

• Roggebrood met grove pastei  € 1,25
• Roggebrood met hoofdkaas  € 1,25
• Roggebrood met gebraden uiengehakt  € 1,25

• Pistolet ham   € 1,75 
• Pistolet kaas   € 1,75 
• Pistolet snijworst   € 1,75 
• Pistolet met maatjesharing en uitjes   € 3,00 

Pistolets

 Open Dicht
 broodje broodje
• Pain Ardennais met gerookte zalm € 3,50 € 4,00 
• Pain Ardennais met gekookte achterham € 2,25 € 2,75 
• Pain Ardennais met jong belegen kaas € 2,25 € 2,75 
• Pain Ardennais met Parmaham € 2,50 € 3,00 
• Pain Ardennais met roombrie € 2,50 € 3,00 
• Pain Ardennais met filet americain en uitjes € 2,25 € 2,75 
• Pain Ardennais met kip kerriesalade € 2,25 € 2,75 
• Pain Ardennais gezond met ham en kaas € 2,75 € 3,25 
• Pain Ardennais met gerookte paling € 3,50 € 4,00 

Luxe broodjes   (gegarneerd met sla, tomaat en komkommer)
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Prijzen per stuk.
De lunchpakketten worden geleverd 

in een papieren draagzak met een servet.

• Diverse Longeur Bavarois
• Diverse Longeur ijs
• Diverse Bavarois taarten
• Diverse IJstaarten
• Diverse Petit Fours

• Glaasje Tiramisu
• Glaasje witte chocolademousse met slagroom
• Glaasje bruine chocolademousse met slagroom
• Glaasje panna cotta met rood fruit
• Crème brulée

Dessertglaasjes   (per stuk) 

• Hard bruin broodje gezond met ham en kaas
• Zacht wit broodje met brie
• Krentenbol met boter
• Flesje jus d’orange
• Bakje vers fruit salade
• Mars
• Beker halfvolle melk

Lunchpakket de luxe Dessertbuffet   (vanaf 50 personen) 

• Zacht bruin broodje met kaas
• Zacht wit broodje met ham
• Krentenbol met boter
• Flesje jus d’orange
• Mars
• Appel

Lunchpakket standaard 
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verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn ge-
nodigden dan wel personeelsleden of derden veroorzaakt, 
moeten door opdrachtgever aan Maurice Kikken Catering 
vergoed worden.

Aansprakelijkheid
1.  Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen 

gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Neder-
land en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering 
van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de 
juiste omgang hiermee.

2.  Indien Maurice Kikken Catering etenswaar en/of dranken, 
zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft op-
drachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het etens-
waar en/of de dranken vanaf het moment van aflevering.

3.  Indien opdrachtgever en/of gasten eten en drank 
meenemen van locatie , is dat voor eigen risico van 
opdrachtgever en/of zijn gasten.

4.  Maurice Kikken Catering is nimmer aansprakelijk voor 
welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/
of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of 
derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet 
of grove schuld van Maurice Kikken Catering.

 
Levering
Bestellingen binnen een straal van 30 kilometer binnen 
Ulestraten worden gratis bezorgd.

Klachten
1.  Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen, 

zo snel mogelijk, maar uiterlijk  binnen 4 dagen na het 
evenement gemeld te worden.

2.  Maurice Kikken Catering kan nooit voor een hoger be-
drag aansprakelijk worden gesteld dan het totaalbedrag 
overeengekomen.

3.  Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoe-
ring van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht 
de totale geleverde prestatie af te keuren.

4.  Indien opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip 
aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Mau-
rice Kikken Catering aan opdrachtgever doorberekend.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Maurice Kikken Catering het 
recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar ver-
plichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover 
niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder 
dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
•  Het geheel of gedeeltelijk uitvallen - door welke oorzaak 

dan ook - van de installaties benodigd voor de uitvoering 
van een overeenkomst.

• Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
• Onlusten en stakingen.
•  Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te 

leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
• Brand of ongevallen.
• Transportbelemmeringen.
•  Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
•  Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s 

te rekenen gebeurtenissen.

Algemene voorwaarden van Maurice Kikken Catering BV, 
gevestigd in Ulestraten, Beekerweg 111.
Maurice Kikken Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal 
inspannen om een dienstverlening te bieden van de hoog-
ste kwaliteit dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor 
de tevredenheid van haar klanten.

Algemeen
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering 
daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige 
voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden 
en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die 
schriftelijk en uitdrukkelijk door Maurice Kikken Catering 
zijn bevestigd.
1.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle 

offertes van Maurice Kikken Catering vrijblijvend.
2.  Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gege-

vens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee 
te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, 
die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.

3.   De prijzen die genoemd zijn in de offertes van Maurice 
Kikken Catering dan wel de gehele offertes hebben 
een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders vermeld of 
tenzij Maurice Kikken Catering de aanbieding binnen 
die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele 
opties en kan Maurice Kikken Catering de gereserveerde 
capaciteit aanwenden voor andere aanvragen. 

4.  Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW, 
tenzij anders vermeld.

5.  Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalcu-
latie drankverbruik en personeelskosten  tenzij nadruk-
kelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.

Betaling
1.  Bedragen vermeld op facturen dienen binnen 14 dagen 

na factuurdatum te worden overgemaakt op bankreke-
ningnummer: NL39RABO 0132.661.500 ten name van 
Maurice Kikken Catering BV onder vermelding van het 
factuurnummer.

2.  Vanaf de datum dat de betaling door de opdrachtgever 
had moeten plaatsvinden tot de datum van betaling 
is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of 
ingebrekestelling vereist is direct in verzuim en aldus de 
wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van 
een maand als een hele maand wordt gezien.

3.  Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

Annuleringen
1.  Opdrachtgever kan de bestelling of het aantal personen 

tot maximaal 5 dagen voor de levering wijzigen of de 
opdracht annuleren.

2.  Bij wijziging of annulering binnen 5 dagen voor de 
leverdatum zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten 
in rekening te brengen.

Uitvoering
1.  De opdrachtgever staat ervoor in dat Maurice Kikken 

Catering alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op 
de locatie kan uitvoeren, onder kosteloze terbeschik-
kingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, 
elecktriciteit en ruimtes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen.

2.  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toe-
stemming van een derde nodig is, draagt de opdracht-
gever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestem-
ming op kosten van de opdrachtgever. Maurice Kikken 
Catering maakt indien nodig gebruik van BHV-ers van  
de opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verant-
woordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op dienst pro-
jectlocatie tijdens de partij aanwezig zijn, tenzij anders 
schriftelijke overeengekomen.

Schade
1.  Schade aan of vermissing van geleverd materiaal, 

dient u direct bij het ophalen of retouneren te melden.
2.  Schade aan materialen in bruikleen, of vermissing, 

wordt in rekening gebracht.
3.  Maurice Kikken Catering stelt zich niet aansprakelijk 

voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Eigendom
Alle serviesgoeden, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed 
en andere door Maurice Kikken Catering ter beschikking 
gestelde niet voor consumptieve doeleinden geschikte 
goederen, blijven eigendom van Maurice Kikken Catering. 
Indien dergelijke goederen van Maurice Kikken Catering 
achterblijven, dient hiervan melding te worden gedaan 
aan Maurice Kikken Catering en dienen deze aan Maurice 
Kikken Catering geretourneerd te worden. Schade aan of 
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