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Maaltijdservice & Catering 
voor jong en oud 

 

 
 
 
 
Cateringarrangementen en prijslijst 
 
 

Personeelsfeest - vergadering - lunch - diner - verjaardag - jubileum - receptie 
- familiereünie: dit zijn maar een paar voorbeelden van zakelijke of particuliere 
evenementen waarvoor wij de catering kunnen verzorgen.  
 
Om u een indruk van de mogelijkheden en prijzen te geven hebben wij een 
aantal arrangementen samengesteld, maar vanzelfsprekend kunnen wij alles 
helemaal op uw wensen afstemmen. 
 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte op maat.  
 
Naast catering kunnen wij ook uw dagelijkse maaltijden verzorgen. Meer 
informatie daarover vindt u op www.harmkookt.nl. 
 
Met vriendelijke groeten, 
HarmKookt 
 
 
 
Harm Wassink 
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Koud en warm buffet A 
€ 13,25 per persoon 
 
Koud 
• Huzarensalade 
• Kip-kerriesalade 
• Rauwkostsalade 
• Stokbrood en kruidenboter 
 
Warm 
• Gehaktballetjes 
• Saté van varkensvlees of kipfilet 
• Satésaus 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soepenbuffet 
Vanaf € 5,75 per persoon 
Keuze uit (3 soorten): 
 
• Groentesoep 
• Tomatensoep  
• Champignonsoep 
• Kerriesoep 
• Goulashsoep 
 
• Stokbrood/broodjes 
• Boter en kruidenboter 
 
 
 

Nagerechtenbuffet 
Vanaf € 4,75 per persoon 

 
• Diverse soorten bavarois 
• IJs 
• Slagroom 
• Vruchten 

Koud en warm buffet B 

€ 17,50 per persoon 
 
Koud 
• Huzarensalade 
• Zalmsalade en/of kip-kerriesalade 
• Rauwkostsalade 
• Stokbrood en kruidenboter 
 
Warm 
• Schnitzeltjes 
• Gehaktballetjes 
• Kipsaté 
• Satésaus 
• Champignonroomsaus 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanvullingstips voor de  
diverse buffetten  
 
• Stukjes warme beenham met 

honingmosterdsaus - € 1,75 per persoon 
• Diverse soepen - € 2,75 per persoon 
• Gebakken aardappels met spek en ui - € 1,60 

per persoon 
• Gebakken aardappels en frites - € 1,50 per 

persoon 
• Diverse soorten warme groenten - € 1,75 per 

persoon 
• Wij maken ook heerlijke pastasalades! 
 
 

Broodjes warm beleg, bijvoorbeeld 
voor de werklunch  
(Minimum bestelbedrag € 50,00) 
• Broodje braadworst € 2,75 per broodje 
• Broodje shoarma € 3,75 per broodje 
• Broodje warm vlees € 3,75 per broodje 
• Broodje beenham € 3,75 per broodje 

  



 

Stamppottenbuffet 
Vanaf € 12,75 per persoon 
(Tot 15 personen 2 soorten stamppot; vanaf 15 
personen 3 soorten. Keuze uit:) 
 
• Boerenkool 
• Hutspot (stamppot wortelen) 
• Zuurkool  
• Rookworst 
• Speklapje 
• Verse worst 
• Appelmoes, zilveruitjes en augurkjes 
 
Tegen meerprijs aan te vullen met bijvoorbeeld: 
• Hachee 
• Slavinkje 
• Sparerib 
 

 
Hapjesbuffet 
Vanaf € 9,75 per persoon 
(Dit is geen volledige maaltijd.) 
 
• Keuze uit warme gehaktballetjes, 

kipfiletreepjes, Toscaanse beef reepjes,  
• Koude hapjes (o.m. gevuld ei, ham/meloen, 

kaas, worst) 
• Diverse salades 
• Stokbrood 
 

 
 

 
Shoarma- en donerbuffet  
€ 11,25 per persoon 
 
• Shoarma en doner  
• Broodjes / Turks brood 
• Knoflook- en cocktailsaus 
• Aardappelsalade 
• Stokbrood en kruidenboter 
• Rauwkostsalade 

 

Barbecue 
Vanaf € 14,75 per persoon 
 
• Huzarensalade 
• Aardappelsalade 
• Rauwkostsalade 
• Speklapje 
• Toscaanse rundersteak 
• Kipspiesje 
• Barbecueworst 
• Satésaus 
• Zigeunersaus 
• Stokbrood 
• Kruidenboter 
 
Huur barbecue (geschikt voor 25 personen) 
inclusief gas € 25,00. 
Huur borden en bestek à € 1,-- per persoon (en 
wij doen de afwas van dit serviesgoed).  
 

 

Broodjesbuffet 
Vanaf € 8,50 p.p. 
 
• 2 broodjes met een selectie uit het beleg: 

ham, kaas, rookvlees, cervelaat 
• huzarensalade 
• stokbrood en (kruiden)boter 
 
Tegen meerprijs uit te breiden met bijvoorbeeld: 
• Extra broodjes en broden 
• Soep 
• Salades, bijvoorbeeld kip-kerriesalade of 

zalmsalade 
• Warm beleg, bijvoorbeeld 

Procureurrollade/runderrollade, 
shoarmavlees (met knoflooksaus), 
gehaktballetjes, beenham, kipsaté 

• Koud beleg, bijvoorbeeld kaas (diverse 
soorten waaronder Franse en kruidenkaas), 
ham, rookvlees, cervelaat 

• Vis, bijvoorbeeld zalm, haring, makreel, 
garnalen 



 

Leverings- en betalingsvoorwaarden 
  
Tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, gelden de volgende voorwaarden voor de door 
HarmKookt verzorgde catering: 
 

 De offertes van HarmKookt zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.  

 Een opdracht voor catering komt tot stand nadat u schriftelijk heeft bevestigd van de offerte gebruik 
te willen maken. 

 De catering wordt berekend op basis van het aantal bij de opdracht opgegeven personen. 

 U kunt tot drie dagen voor levering het aantal personen verminderen of vermeerderen met maximaal 
20% van het eerder opgegeven aantal.  

 Voor enkele cateringactiviteiten geldt een minimum afnamebedrag. Indien van toepassing staat dit in 
de offerte vermeld. Zie ook de prijslijst. 

 Bij opdrachten boven de € 750,-- is een aanbetaling van 50% van toepassing. Voorts geldt een 
betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 

 Kosteloze annulering van de opdracht is mogelijk tot vijf dagen voor de geplande levering. 
Bij annulering tussen vijf en twee dagen bent u gehouden om 50% van het totaalbedrag te betalen. Bij 
annulering binnen 48 uur voor levering bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd aan 
HarmKookt. Een annulering dient zo spoedig mogelijk telefonisch te worden doorgegeven en 
schriftelijk (per e-mail/sms) te worden bevestigd. 

 HarmKookt is gerechtigd om wegens overmacht de opdracht te annuleren. Onder overmacht wordt 
verstaan voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die de 
nakoming van de opdracht verhinderen. Bij annulering door HarmKookt kunt u geen aanspraak maken 
op schadevergoeding. Een eventueel al door u betaald voorschotbedrag wordt bij annulering door 
HarmKookt aan u terugbetaald.  

 De materialen die u van ons gebruikt of huurt dienen schoon en compleet te worden geretourneerd, 
tenzij anders is afgesproken. (Tegen een meerprijs doen wij voor u de afwas.)  

 Bij breuk, schade en/of vermissing is HarmKookt gerechtigd u de vervangingswaarde in rekening te 
brengen. 

 Eventuele klachten dienen direct op de dag/avond van de catering gemeld te worden. 

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
  
 
 
 


