Cadenza Catering
Foeke Sjoerdswei 26
8914 BH Leeuwarden
I: www.cadenzacatering.nl
E: info@cadenzacatering.nl
M: 06 53 - 976 549

Lunchsuggesties (minimale bestelling per item: 10 stuks):
Wit of bruin bolletje ham, kaas
Minibroodjes bruin, wit , divers beleg
Pistoletje gezond
Krentenbol met boter
Broodje kroket met mosterd
Saucijzenbroodje
Broodje gehaktbal
Broodje halve rookworst met zuurkool en mosterd

€ 3,50
€ 3,50
€ 5,=
€ 1,50
€ 3,75
€ 3,50
€ 5,50
€ 6,50

Luxe broodjes met vlees of vis, bijvoorbeeld:
Ossenworst met remouladesaus
Rauwe ham, Parmezaan en pesto
Rillettes, cornichons en gedroogde tomaat
Gerookte kip, tomaat en ijsbergsla
Broodje gerookte zalm met crème fraîche
Broodje tonijnsalade met garnituur
Broodje makreelsalade met garnituur

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Luxe broodjes vega/vegan, bijvoorbeeld:
Kaas met mosterdmayonaise en zoetzuur
Komkommer met groentecurry
Geitenkaas en salade
Broodje gegrilde groente
Oude kaas en mangochutney
Belegen kaas, mosterd, pijnboompitjes en rucola
Taleggio, salade en tomatensalsa
Schapenkaas, basilicummayo, sla en komkommer
Friese nagelkaas, perenchutney en walnoot
Gegrilde courgette, hangop, bietjes en gebakken uitjes
Humus van woudboontjes, oregano en zoetzure pompoen
Tomaat, verse schapenkaas, rode ui en remouladesaus

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,=
€ 5,=
€ 5,=
€ 5,=
€ 5,=
€ 5,=
€ 5,=
€ 5,=

Wraps, bijvoorbeeld:
Wrap groentecurry
Wrap met Oosterse kip
Wrap gerookte zalm en pesto
Wrap kip kerrie
Wrap geitenkaas, bladsla en rode ui
Wrap eisalade, bosui en rucola

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Miniquiche, bijvoorbeeld:
Venkel en Manchego
Pancetta en ui
Prei, ui en kaas

€ 4,-=
€ 4,=
€ 4,=

Soepen vanaf € 4,75 per kop, bijvoorbeeld:
Tomatensoep met o.a. doperwten, mais, peterselie, basilicum en crème fraîche
Licht gebonden linzensoep met gerookte paprika, mosterd, wortel, prei en peterselie
Selderijcrème met paddenstoelen en croutons
Mosterdsoep met peterselie en spekjes
Klassieke kippen-groentesoep
Uiensoep met rode wijn, kummel en Roqueforttoast
Salades (250 gram pp.) à € 9,50 per persoon, bijvoorbeeld:
Pasta, groente, basilicummayo, rucola en Parmezaan en brood
Zachte geitenkaas, gemarineerde rode ui, tomaat, dressing en brood
Couscous, aubergine, paprika, komkommer, munt, peterselie en brood
Aardappel, gekookte eitjes, groente zoetzuur, yoghurtmayo en brood
Fruit / yoghurt
Handfruit
Fruitspies
Fruitsalade (150 gram)
Fruit + yoghurt
Noten + yoghurt
Smoothie

€ 1,50
€ 2,25
€ 3,=
€ 3,=
€ 4,=
€ 4,50

12-uurtje:
Soep van de dag, broodje kroket, broodje divers beleg, fruitspies
Vegasoep, broodje gezond, groentewrap, fruitspies

€ 14,50
€ 14,50

Dranken (stuksprijs):
Melk / karnemelk per pak
Jus d’Orange per pak
Bruisend water per liter
Plat water per 0,5 liter
Verse jus d’orange per liter
Biologisch peren/appelsap per fles

€ 3,=
€ 4,=
€ 4,=
€ 1,50
€ 12,50
€ 7,50

Luxe lunch of warme lunch (meerdere gangen): in overleg.

