Barbecue gids
Barbecue
op maat
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Welkom bij Elzinga Barbecue
Elzinga Catering is sinds het bestaan in 1988 het Cateringbedrijf in Zwolle
en omstreken. U kunt bij Elzinga Catering terecht voor zowel zakelijke als
particuliere partijen, zoals een borrel, diner, huwelijk, tuinfeest, barbecue of buffet. De mogelijkheden zijn zeer divers, iedere opdracht is uniek.
Zeker is dat kwaliteit, service, creativiteit en enthousiasme voorop staan. U
zult zien, niet alleen u en uw gasten genieten, maar ook de medewerkers
van Elzinga Catering. Er wordt alleen met verse producten van het seizoen
gewerkt. De stijl laat zich het beste omschrijven als fris en eerlijk.
Natuurlijk kunt u ook alles wat met de aankleding te maken heeft aan
Elzinga Catering overlaten: een mooi gedekte tafel, een buffet met prachtige schalen, een enthousiaste bediening, we hebben het allemaal in huis.
Nieuwsgierig geworden? Informeer bij ons naar de vele mogelijkheden.
Voor invulling van partijen of evenementen waarin het standaard assortiment niet voorziet, leveren wij een offerte op maat gemaakt.
Kijkt u onze barbecuegids eens rustig door om een indruk te krijgen van
wat Elzinga Catering u kan bieden.

Catering
met
oog voor
detail

Openingstijden
MA - DO : 9:00 - 19:00 / VRIJ : 10:00 - 18:00
ZAT: 10:30 - 12:30 / ZON: ENKEL PARTYSERVICE

Algemene informatie en voorwaarden
Bestelprocedure Elzinga Catering

U kunt bij ons op de volgende manieren bestellen:
Per telefoon:			
038 - 421 50 18
Per fax:			
038 - 422 10 90
Per e-mail:			info@elzingacatering.nl
Voor het plaatsen of wijzigen van uw bestelling kunt u van maandag tot en
met vrijdag van 9:00 tot 19:00 telefonisch contact met ons opnemen.
Wij verzoeken u vriendelijk om de buffetten minimaal 2 dagen van tevoren
aan ons door te geven in verband met de nodige voorbereidingen.

Transportkosten

Voor het bezorgen van lunches, maaltijden en buffetten in Zwolle worden
geen transportkosten berekend. Voor het bezorgen en ophalen van onze
verhuurmaterialen berekenen wij transportkosten.

Materialen

Bij breuk en/of schade wordt de aanschaf- en of herstelprijs doorberekend.

Prijzen

Alle bedragen in de partygids zijn inclusief BTW. Mocht er op enige wijze
bepaalde aangeboden goederen niet meer beschikbaar zijn, dan zullen wij
in overleg met u een alternatief product aanbieden binnen het beschikbare budget.

Opbouw- en afbouwkosten

Voor het opbouwen en afbouwen, opruimen en eventueel afwassen van
een party rekenen wij arbeidsuurloon.

Facturatie

U kunt bij ons contant- en op rekening betalen.

Andere brochures van Elzinga Catering
Vaste menukaart, maaltijden en broodjes
Kwartaalfolder
Partyfolder

De wens
van onze
klant staat
centraal

Barbecue basis
Voor bedrijven en particulieren

Heeft u een dieet/allergie of bent u vegetarisch? Laat het ons weten, dan
kunnen wij ons voorbereiden zodat u ook van ons eten kunt genieten.

B700 Barbecue basis
( 8 soorten vlees op basis van 5 stuks per persoon )

Barbecueworstje			Kipsaté
Gemarineerde karbonade		Hamburger
Gemarineerde kipfilet			
Kipvleugel
Gemarineerde speklap		Varkenshaassaté

€ 15,00

prijs p.p.

Salade (250 gram per persoon)
Huisgemaakte verse huzarensalade
Eiersalade

Sausjes

Cocktailsaus
Knoflooksaus
Satésaus

Brood

Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter

De barbecues zijn inclusief:
Vanaf 15 personen wordt uw bestelling gratis bezorgd en opgehaald.
Een grote rvs barbecue met rooster of ingevette bakplaat.
Per persoon een bord, mes, vork (luxe wegooi) en servetten.
Schoonmaak van de barbecue.
Bij een bestelling onder de 20 personen,
dan komen er kosten voor de rvs barbecue á € 15,00 bij.

Barbecue de luxe
Voor bedrijven en particulieren

Heeft u een dieet/allergie of bent u vegetarisch? Laat het ons weten, dan
kunnen wij ons voorbereiden zodat u ook van ons eten kunt genieten.

B701 Barbecue de luxe
( 9 soorten vlees op basis van 5 stuks per persoon )

Biefstuk				Gambaspies
Gemarineerde karbonade		Kipsaté
Gemarineerde kipfilet			
Shaslick
Gemarineerde speklap		Varkenshaassaté
Tandoorispies

€ 17,50

prijs p.p.

Salade (250 gram per persoon)
Huisgemaakte verse huzarensalade
Huisgemaakte verse zalmsalade

Sausjes

Cocktailsaus
Knoflooksaus
Satésaus

Brood

Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter

De barbecues zijn inclusief:
Vanaf 15 personen wordt uw bestelling gratis bezorgd en opgehaald.
Een grote rvs barbecue met rooster of ingevette bakplaat.
Per persoon een bord, mes, vork (luxe wegooi) en servetten.
Schoonmaak van de barbecue.
Bij een bestelling onder de 20 personen,
dan komen er kosten voor de rvs barbecue á € 15,00 bij.

Barbecue extra
Voor bedrijven en particulieren

Heeft u een dieet/allergie of bent u vegetarisch? Laat het ons weten, dan
kunnen wij ons voorbereiden zodat u ook van ons eten kunt genieten.

Extra opties
Zalm in folie				
Kabeljauw zalmspies			
Spare ribs				
Kipvleugel				
Fruitsalade (250 gram per persoon )
Pesto en tappenade			
Italiaanse bol				
Petit pain wit of bruin			

€ 3,00			
€ 2,95
€ 2,95
€ 1,25
€ 5,00
€ 0,75
€ 0,90
€ 0,80

Als extra
toevoeging
bij uw
barbecue

Een heerlijk dessert na, een heerlijk besluit!
Minimaal voor 6 personen bestellen. Alle genoemde bedragen zijn per
persoon, behalve de bavaroisetaart.
P551 Verse fruitsalade
Heerlijke salade van vers fruit met o.a.
meloen, ananas, druiven, aardbei, kiwi,
en verder wat het seizoen biedt.
P552 Dessert á la Sandra
Flensje met vanille ijs, overgoten met warme kersen.
P553 Exotisch dessert buffet
Bavaroise met vers fruit en slagroom.
Verse fruitsalade gedresseerd met safarilikeur.
Vanille ijs, aardbei ijs, pistache ijs.
P554 Overheerlijke bavaroise taart voor 6 personen
Bavaroise gedrapeerd met dessertsaus,
geslagen slagroom en vers fruit.
Keuze uit de volgende smaken:
Aardbei, chocolade, chipolata en sinaasappel.
P555 Créme brûlée

P556 Kaasplankje
diverse buitenlandse kazen

€ 5, 75
prijs p.p.

€ 6, 50
prijs p.p.

€ 8, 75
prijs p.p.

€ 17,50
prijs p.p.

€ 4, 00
prijs p.p.

€ 6, 50
prijs p.p.

Hopelijk
tot snel!
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