Cadenza Catering
Foeke Sjoerdswei 26
8914 BH Leeuwarden
Postadres:
Emmaplein 4
8933 BS Leeuwarden
I: www.cadenzacatering.nl
E: info@cadenzacatering.nl
T: 058 – 213 213 8
M: 06 53 - 976 549

Lunch
Gevogeltebouillon, geserveerd in een glas à € 3,50 per glas
Soep, vanaf € 4,= per kop:
- Tomatensoep met sherry en crème fraîche
- Heldere runderbouillon met kervel
- Klassieke kippen-groentesoep
- Uiensoep met rode wijn, kummel en Roqueforttoost
- Linzensoep met lamsworstjes
Broodje kaas, ham of gezond à € 3,= per stuk
Luxe broodjes à € 3,75 per stuk, belegd met bijvoorbeeld:
- Ossenworst met remouladesaus
- Rauwe ham, Parmezaan en peso
- Oude kaas en mangochutney
- Brie, walnoten en rucola
- RIllettes, cornichons en gedroogde tomaat
- Gerookte kip met tomaat en ijsbergsla
- Kaas met mosterdmayonaise en zoetzuur
- Kroket met Friese mosterd
Sandwiches à € 2,75 per stuk, belegd met bijvoorbeeld:
- Gerookte kip, spek, tomaat en ijsbergsla
- Camembert en walnoten
- Coppa di Parma en Parmezaan
- Cadenza’s huisgerookte zalm en crème fraîche
Puntje hartige taart, vegetarisch of met vis of vlees à € 3,75 per punt
Salades, vegetarisch, met vis, vlees of fruit: prijs in overleg.

Fruitspiesjes à € 2,= per stuk
12-uurtje vanaf € 12,50 per persoon:
Soep van de dag, broodje kroket, broodje vlees of vis, fruitspies, drankje
Vega-variant:
Soep van de dag, broodje gezond, groente-wrap, fruitspies, drankje
Dranken:
Koffie, thee à € 1,50 per kop
Melk, karnemelk, jus d’orange à € 1,50 per glas
Biologische fruitsappen à € 1,75 per glas
Lunchschotels:
Friese lunchschotel vanaf € 18,50 per persoon:
- Gerookte Friese paling met toost, boter en gemengde salade
- Friese rollade
- Aardappelsalade met Friese droge worst
- Hartige taart met rode ui, spek en Friese nagelkaas
- Brood, boter
Lunchschotel met vis vanaf € 16,50 per persoon:
- Gemarineerde vis met tomaat, koriander en sherry
- Salade Niçoise
- Cadenza’s huisgerookte zalm met komkommer
- Hartige taart met sardines en olijven
- Brood, boter
Lunchschotel met vlees vanaf € 16,50 per persoon:
- Pastasalade met Italiaanse worst, gedroogde tomaten en basilicum
- Rauwe ham met walnoottapenade
- Paté met paddenstoelen
- Hartige taart met spek, ui en oude kaas
- Brood, boter
De prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen en de locatie.
Bent u gebonden aan een budget? Laat het ons weten; prijsafspraken zijn altijd mogelijk.

