
Welkom bij Lekkerr.  

Een goed feest organiseren is een vak! Voor ons is ieder feest maatwerk wij maken dan ook graag 

een afspraak met u om uw wensen in kaart te brengen en een persoonlijk voorstel voor u te maken.  

Of u nu op zoek bent naar een heerlijk buffet of de totale organisatie van uw evenement uit handen 

wilt geven bij Lekkerr bent u aan het juiste adres.  

Met onze eigen keuken, partyverhuur en groot personeelsbestand zorgen wij ervoor dat het bij u feest 

of event aan niets zal ontbreken.  

Om u alvast een klein idee te geven van onze mogelijkheden vindt u in deze brochure een aantal 

arrangementen en buffetten. Wij maken graag een afspraak om uw wensen te bespreken en een 

voorstel op maat te maken. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het LEKKERR Buffet 

 

Ook verzorgen wij voor u de mooiste buffetten in verschillende thema’s. Hieronder vind u een 

overzicht van de verschillende mogelijkheden. 

Wij verzorgen de buffetten vanaf 20 personen. Ook kunnen wij zorgen voor de benodigde spullen erbij 

zoals bijvoorbeeld: borden, bestek, glazen tafels en nog veel meer om uw avond compleet te maken. 

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen dan kunnen wij samen met u kijken naar de 

mogelijkheden. 

 

 

Klassiek Buffet: € 19,00 p.p. 

Koude gerechten.  

 Vissalade met diverse soorten vis  

 Aardappelsalade met rosbief  

 Ardennerham met meloen  

 Twee soorten paté met uiencompote  

 Noorse garnalen met cocktailsaus  

 Boerenham met mosterddressing  

 Stokbrood met kruidenboter  

 

.     

Stampotten buffet: € 17,50 p.p. 

 Boerenkool met rookworst.  

 Andijvie stamppot met spekjes.  

 Hutspot met klapstuk.  

 Zuurkool met een speklapje.  

 Gehaktballetjes in mosterdjus.  

 Appelcompote.  

 Diverse zuren.  

 Piccalilly en mosterd. 

 

( Wij verzorgen dit buffet in de periode van Oktober tot Maart) 

 Warme gerechten.  

 Warme gerechten.  

 Saté van varkenshaas met pindasaus  

 Gehaktballetjes met koude 

mosterdsaus  

 Spareribs stukjes  

 Aardappelkriel in roomsaus  

 Rijst 

 



Warmegerechten.  

 Spaghetti bolognese 

 Tagliatella carbonara  

 Lasagne 

 Tricolore met champignonsaus  

 Zalmsteaks in witte wijnsaus  

 

 

Tapa buffet.  € 22,50 p.p. 

Koude gerechten. 

 Gerookte zalm met kappertjes en uitjes  

 Rilette van gerookte vissoorten met mierikswortel  

 Gegrilde groenten met Provençaalse kruiden  

 Rucolasalade met vijgen en feta  

 Gemarineerde olijven in kruidenolie  

 Seranoham met meloen  

 Aardappelsalade met chorizo en olijven  

 Pasta salade met rucola en zongedroogde tomaat 

 

 

Italiaans pasta buffet.   € 20,50 p.p. 

Koude gerechten. 

 Italiaanse salade met ansjovis en kappertjes  

 Ciabatta  

 Kruidenboter en roomboter  

 Reuzengarnalen gemarineerd met kruiden en olijfolie  

 Tomaat/mozzarellasalade met basilicum  

 Vittelotonnato (reepjes kalfsvlees)  

 

 

The World buffet   €25,50 p.p. 

Koudegerechten. 

 Spaanse pasta salade met zongedroogde tomaat 

maïs en tonijn  

 Noorse zalm met crème fraiche en bieslook  

 Hollandse Haring met uitjes  

 Australische salade met gegrilde groenten  

 Marokkaanse couscoussalade met feta en 

groenten  

 Duitse Aardappelsalade met ui en spek  

 Rosbief met Mexicaanse salsa  

 Amerikaanse makreel rilette 

 

 

 

 

Warme gerechten. 

 Gebakken garnalen in groene kruiden  

 Gehaktballetjes met knoflook en tomaat.  

 Geitenkaas met spek uit de oven  

 Krokante kipvleugeltjes  

 Garnituren  

 Diverse soorten brood met kruidenboter  

 Aiolie 

 Olijfolie  

 

Warme gerechten. 

 Zwitserse aardappeltaartjes met spekjes en 

kaas  

 Argentijnse gehaktballetjes met chili en 

tomaat  

 Indonesische Saté van kipfilet met pindasaus  

 Caribische Zalm en Gamba  

 Italiaanse kip met pruimen en rozemarijn  

 Rijst  

 Rauwkostsalade gemengd 

 



Pakket B 

 Drie belegde broodjes  

- Oude Kaas 

- Zalm 

- Carpaccio 

 Broodje kroket 

12,50 p.p. 

 

 

 Broodje kroket 

 LEKKERR lunch arrangementen 

 

Lunch Buffet:  € 14,50 p.p. 

 Twee soorten brood  

 Harde en zachte luxe broodjes  

 Diverse vleeswaren  

 Jonge en oude kaas  

 Brie  

 Zoetwaren  

 Versfruit bijv. appel, sinaasappel en 

banaan 

 

Zakelijke Lunch: 

Hieronder vind u een overzicht van de 

verschillende lunch pakketten. Wij kunnen deze lunches op locatie brengen waardoor alles geregeld is 

op locatie wanneer u wilt eten. Dit arrangement raden wij zeker aan voor de zakelijke gast omdat, dit 

een goed gevulde lunch is die niet veel tijd in beslag neemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Uitbreidingen bij dit buffet zijn: 

 Van Dobben kroket met Zaanse mosterd € 1,10  

 Boerenomelet € 1,00  

 Bouillon € 1,80  

 Chocolade croissant € 1,10  

 Gekookte ei € 0,55  

 Gebakken spek € 0,55  

 Rundercarpaccio € 2,25  

 Filet americain € 1,50 

 

Pakket A 

 Drie belegde broodjes met: 

- Oude kaas 

- Zalm 

- Carpaccio 

 Kopje Soep 

12,50 p.p. 

 

Pakket C 

 Twee broodjes 

- Zalm 

- Carpaccio 

 Kopje soep 

 Salade naar keuze 

15,00 p.p. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw feest op Locatie 

Bij het organiseren van uw evenement bent u bij ons aan het goede adres. 

Van een diner tot aan grote feesten het is allemaal mogelijk bij Lekkerr. Wij 

hebben verschillende mogelijkheden voor het geven van uw evenement en 

doen er alles aan om dit zo goed mogelijk naar uw wens neer te zetten. 

 

U kunt voor de totale aankleding bij ons terecht. Diverse buffetten en 

arrangementen maar ook voor de verzorging van materialen, drank en 

personeel kunt u bij ons terecht. 

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen dan kunnen wij samen met 

ukijken naar de mogelijkheden. 

 

https://www.facebook.com/lekkerr/photos/a.291986994153746/1861532513865845/?type=3
https://www.facebook.com/lekkerr/photos/a.291986994153746/1543232495695850/?type=3
https://www.facebook.com/lekkerr/photos/a.291986994153746/2382871751731916/?type=3
https://www.facebook.com/lekkerr/photos/a.291986994153746/1638462672839498/?type=3
https://www.facebook.com/lekkerr/photos/a.291986994153746/1928174850534944/?type=3
http://www.lekkerrcatering.nl/entertainment.html


LEKKER hapjes en bittergarnituur 

Bij LEKKERR kunt u ook terecht voor het bestellen van uw hapjes en bittergarnituur. Voor een 

receptie, verjaardag of feest voor iedere gelegenheid kan het samengesteld worden. Wij zorgen voor 

een mooie opmaak waardoor u er geen omkijken naar heeft. Hieronder vind u onze mogelijkheden: 

Wanneer u iets anders in gedachten heeft als hieronder aangegeven kunt u altijd contact met ons 

opnemen. 

Klassieke hapjes schaal:  

Keuze uit: 

 Leverworst 

 Gekookte worst 

 Grillworst 

 Rolletje ham met augurk 

 Rolletje kip met filet americain 

 Rookvlees met een eitje 

 Plakje rosbief 

 Blokjes Kaas 

 

Bittergarnituur schaal: 

 Bitterballen 

 Mini kaassoufflés 

 Mini frikadel 

 Gehaktballetjes 

 Vlammetjes 

 Kipnuggets 

 

Luxe hapjes schaal € 50,00 

 Toastje met brie en mango chutney  

 Spiesje van tomaat en mozzarella 

 Rolletje ham met asperge 

 Crostini met gerookte zalm en mierikswortel        j                         d  

 Mortadella met olijf    

  

Keuze uit: 

 4 Hapjes naar keuze voor: €3,60 p.p. 

 6 Hapjes naar keuze voor €5,00 p.p. 

Deze schalen worden verzorgd vanaf 6 personen. 

Keuze uit: 

 4 Hapjes naar keuze voor: €2,50 p.p. 

 6 Hapjes naar keuze voor:€ 3,25 p.p. 

Deze schalen worden verzorgd vanaf 6 personen. 



Streetfood walking dinner € 37,50p.p. 

 

6 verrassende gerechten uit alle windstreken op een moderne manier 

gepresenteerd.  

 

Peru,  Ceviche van coquille, granaatappel, chili en grapefruit. 

 

Spanje,  Pinchitos, met chorizoworstje en olijven tapenade. 

 

Hawaï, Poké bowl met tonijn, sushirijst, avocado, mango en anananas. 

 

Thailand, Pad Thai, noodles, taugé, koriander, peper, gamba's. 

 

China, Shanghai saté van kippendijen met zoete marinade en satésaus. 

 

Italië , Cannoli, ricotta, chocolade. 

 

 

Walking dinner Lekkerr € 32,50p.p. 

 

Vitello tonato 

 

Gazpacho 

 

Sukade met tomatensalsa 

 

Rolletje van zeebaars en groenten met olie van groene kruiden 

 

Lamskoteletten van de barbecue  met tzatziki en couscous 

 

Appel en peer crumble 

 

 



Barbecue Sport pakket.   € 12,95 p.p. 

Runder hamburger 

Barbecue worst 

Verse shaslick 

Spare ribs 

Salade van rozeval aardappel 

Pasta salade 

Stokbrood 

Kruidenboter 

3 sausjes 

 

 Barbecue Jamie Oliver style  € 19,50 

Lamskotelet 

Black angus burger 

Iberico kotelet 

Zalm gamba pakketje 

Gegrilde groenten 

Gepofte aardappel 

Rucola salade met vijgen en feta 

Pasta salade met tonijn 

Stokbrood 

Kruidenboter 

Tapenade 

Aiolie 

3 sausjes 

 

 

 

 

 

 

 



Barbecue  Familie pakket.   € 17,50 p.p.  € 6,50 per kind. 

Voor de echte mannen:  Big Burger, Kotelet XL en BBQ worst 

Voor de ladies:  Kip lemon spiesje, carpaccio spies en  vitello spies. 

Zalm pakketje 

Scampi spies 

Salade van rozeval aardappel 

Pasta salade 

Rauwkostsalade 

Stokbrood 

Kruidenboter 

3 sausjes 

 

Voor de kids; stokje saté, hamburgertje en kidsspiesje   

 

 

 

Alle prijzen zijn exclusief 9% BTW. 

 


