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1.

H E T

B E D R I J F

U Y T E W A A L

C A T E R I N G

Voor u ligt de banquetingmap van Uytewaal Catering, welke met zorg is samengesteld door onze
koks. Uytewaal Catering levert en verzorgt onder andere buffetten, barbecues, lunches, warme
avondmaaltijden, hapjes en amuses. Onze producten en gerechten zijn vers, ambachtelijk, duurzaam
en komen uit de streek. Daarnaast zijn we helemaal thuis in alle vormen van partycatering, zoals
bedrijfsrestaurants, borrels, bruiloften, openingen, personeelsfeesten, recepties en uitvaarten. Het
accent ligt hierbij op creativiteit, flexibiliteit en gevoel voor smaak. Wij zijn de allround cateraar die
u alle zorgen uit handen neemt en net dat stapje extra doet dat u verdient!
Vanaf 1996 zijn wij actief in de cateringbranche en diverse bedrijfsrestaurants. Vanuit ons
duurzame bedrijfspand in Houten verzorgen wij ook verse maaltijden, soepen, salades, hartige
taarten, belegde broodjes, smoothies, streeksappen en fruit uit eigen boomgaard.
Samen met u bedenken wij een passende invulling voor menu, bediening en aankleding. Wij cateren
voor elke gelegenheid en ieder budget. Mocht u een product of gerecht niet in deze map vinden, dan
kijken we graag met u naar een alternatief.
We streven ernaar deze map continue te updaten, zodat ons assortiment vernieuwend blijft. Indien u
na het lezen van deze banquetingmap nog vragen heeft, staan we u graag persoonlijk te woord.
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2.

B E D R I J F S -

E N

P A R T Y C A T E R I N G

Bedrijfscatering

Zoekt u een cateraar die de inhouse-catering voor uw bedrijf verzorgt, Uytewaal Catering is hiervoor
uw geschikte partner. Wij verzorgen dagelijks een gevarieerde en gezonde lunch, met zo veel
mogelijk verse producten uit de streek. Van huisgemaakte soepen, rauwkostenbar, verse
fruitsalade, maaltijdsalades, vers afgebakken brood, gesneden kaassoorten- en vleeswaren (niet
voorverpakt), diverse snacks, sappen, smoothies tot aan seizoensproducten. Elke week stellen onze
koks een nieuw weekmenu op en dragen we bij aan een stukje beleving en sfeer in het restaurant.
Tevens dragen wij zorg voor koffie- en theeservices, vriendelijk personeel, betaalsystemen, borrels,
vergaderingen, personeelsbijeenkomsten, jubilarissen, schoonmaakdiensten, voorraadbeheer etc.
Centraal hierbij staan de korte lijnen die wij hanteren. Adequaat handelen en de wens van de klant
vervullen is het belangrijkste uitgangspunt.
Vrijblijvend een afspraak inplannen bij één van onze bedrijfsrestaurants? Wij nodigen u graag uit,
onder het genot van een heerlijke lunch, zodat u zelf kan ervaren hoe Uytewaal Catering te werk
gaat.

Partycatering

De partycateringservice van Uytewaal is gespecialiseerd in het compleet verzorgen van
evenementen en partijen. Van een creatieve inrichting tot een perfect verzorgde culinaire invulling
van uw gelegenheid, wij verzorgen het in zijn geheel. De mogelijkheden zijn zeer divers, centraal
hierbij staat het inspelen op de wensen van onze klanten.
Zo verzorgen wij onder andere:
bedrijfsfeesten – beurzen – borrels – bruiloften – eerste paal of hoogste punt – fingerfoodbuffetten
- jubilea - openingen – personeelsbijeenkomsten – recepties – uitvaarten en condoleances etc.
De grootte van een groep kan variëren van 15 tot 500 personen en zelfs meer.

Wat kunt u precies van ons verwachten?

Het vinden van een geschikte locatie en aankleding op maat. Naast ons eigen meubilair, serviesgoed
en andere materialen werken wij samen met een erkend verhuurbedrijf met een ongekend
assortiment. Daarnaast bieden wij ervaren personeel gekleed in professionele bedrijfskleding. Ons
personeel is verantwoordelijk voor het aannemen van de jassen, uitserveren van koffie met gebak,
drankjes, hapjes en buffetten. Het netjes houden van de locatie en uiteraard een vriendelijke
glimlach! Opbouwen en afbreken doen wij op de dag zelf, om overlast te voorkomen. Zo kan de
normale gang van zaken snel weer worden opgepakt. Prijzen voor drank en bediening zijn op
aanvraag en worden berekend op basis van nacalculatie. Zo betaalt u alleen het daadwerkelijke
verbruik, wel zo eerlijk.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

Samen met u bedenken wij graag de juiste invulling voor een geslaagd evenement! Aan de hand van
een persoonlijke afspraak of een telefonische intake stellen wij een maatwerk offerte voor u op.
Ruimschoots voor aanvang worden alle stappen en bijzonderheden nogmaals besproken. Tijdens uw
evenement bent u ervan verzekerd dat u naar de catering geen omkijken heeft, want wij nemen u
graag alle zorg uit handen.
Bel of mail gerust voor een afspraak of vrijblijvende offerte!
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3.

L U N C H V E R Z O R G I N G

Nergens zoveel afwisseling als bij de lunch. Belegde broodjes leveren wij in vele soorten en maten.
Luxe broodjes, divers beleg, warme snacks, verse soepen of huisgemaakte salades, de keuze is aan
u! Onze broodjes worden elke dag vers gebakken en zijn rijkelijk belegd. Ons brood wordt standaard
besmeerd met margarine. Lunches leveren wij op luxe RVS-schalen en in manden. Indien gewenst
kunnen wij ook serviesgoed, glaswerk en meubilair meeleveren.
Daarnaast bezorgen wij in Houten gratis (vanaf 10 broodjes) en zijn wij zeer flexibel ingesteld als
het gaat om bestellen. Bestellen kan op de dag zelf, indien mogelijk weten wij de bestelling liever
een dag voor aanvang i.v.m. onze broodbestelling bij de lokale bakker. Mocht u een keer
onverwachts gasten krijgen, aarzel niet te bellen, in overleg bekijken wij wat de mogelijkheden zijn
op korte termijn. Spoedbestellingen vinden juist wij een uitdaging!
Geen bedrijfsrestaurant in uw bedrijf maar toch willen lunchen? Wij zorgen ervoor, door bijvoorbeeld
vers brood, fruit, zuivel, beleg en rauwkosten te leveren. Wij kunnen u uitvoerig informeren over de
mogelijkheden van bezorging aan bedrijven. Aarzel vooral niet een afspraak te maken.
Bestellen kan online via onze bestelformulieren, telefonisch (030-6351431) of per e-mail
(info@uytewaalcatering.nl). Goed te weten dat u altijd van elke bestelling per mail een
bevestiging ontvang

Food to go!
Wist u dat het ook mogelijk is om belegde broodjes, de maaltijd van de week, fruit en soep bij ons af
te halen? Loop voor de lunch tussen 11.30 – 13.30 uur gerust eens binnen bij onze foodtruck
(Zeilschip 48 Houten) om een broodje te bestellen en wij maken deze direct vers voor u klaar. Houd
onze website en social media in de gaten voor het wekelijkse assortiment.
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O V E R Z I C H T

A S S O R T I M E N T

Luxe harde broodsoorten

Zachte broodsoorten

Overige broodsoorten

Witte pistolet
Witte bol
Boerensandwich (maïs of
waldkorn)
Sesambol
Bruine bol
Meergranen pistolet
Zaden bol
Italiaanse bol
Maïscarré
Minibol met zaden
Volkoren boerenbol
Krentenbol
Milano bol
Mini krentenbol
Waldkornbol
Onze broodjes worden standaard besmeerd met margarine. Goed te weten dat onze koks rekening
kunnen houden met verschillende wensen zoals halal, vegetarisch, lactose-intolerantie, glutenvrij,
veganistisch, koolhydraatarm etc.

Kaassoorten en vleeswaren Luxe beleg*
Oude kaas
Belegen kaas
Jong belegen kaas
Komijnekaas
Grillham
Fricandeau
Rosbief
Kipfilet
Kipfilet tuinkruiden
Gebraden gehakt
Mosterd gehakt
Rauwe ham
Rookvlees

Gezond
Franse roombrie
Filet américain
Huisgemaakte tonijnsalade
Huisgemaakte eiersalade
Huisgemaakte kipkerriesalade
Roomkaas
Rosbief
Fricandeau
Rauwe ham
Beenham met
honing-mosterddressing
Kipfilet
Streekei

Zeer luxe beleg*

Gerookte zalm
Gerookte makreel
Carpaccio van de
ossenhaas
Geitenkaas
Italiaans (kaas, salami,
chorizo, zoetzuur en
pepertje)
Gerookte kip
Tomaat-pesto-basilicum
Diverse soorten hummus

* met garnituur, dit is een mix van sla, komkommer, tomaat en ei
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P R I J Z E N

B R O O D J E S

Prijzen broodjes

Luxe broodjes luxe beleg
Luxe broodjes kaassoorten en vleeswaren
Zachte broodjes luxe beleg
Zachte broodjes kaassoorten en vleeswaren
Combinatie broodjes
Krentenbol
Minikrentenbol
Boerensandwich (2 dikke boterhammen met luxe beleg schuin doorgesneden)

€ 3,05 per stuk
€ 2,65 per stuk
€ 2,55 per stuk
€ 2,10 per stuk
€ 2,60 per stuk *
€ 1,20 per stuk
€ 1,10 per stuk
€ 3,75 per stuk**

* luxe en zachte broodjes met zowel luxe beleg als kaassoorten – en vleeswaren)
**zeer luxe belegde boerensandwich € 4,50

Zeer luxe broodjes

Broodje aardbeien (in het seizoen)
Luxe bol gerookte zalm
Luxe bol gerookte makreel
Luxe bol carpaccio
Luxe bol geitenkaas
Luxe bol hummus
Luxe bol gerookte kip
Luxe bol tomaat-pesto-basilicum
Italiaanse bol met beleg (kaas, chorizo, salami, zoetzuur en pepertje)
Minibol kaassoorten en vleeswaren (zacht)
Minibol luxe belegd (zacht)
Minibol zeer luxe belegd

Dieetbroodjes

Glutenvrije minibol
Lactosevrije sandwich (2 dikke boterhammen met luxe beleg schuin doorgesneden)
Luxe speltbol
Veganistische luxe bol
Veganistische sandwich (2 dikke boterhammen schuin doorgesneden)

€ 2,65 per stuk
€ 4,65 per stuk
€ 4,65 per stuk
€ 4,65 per stuk
€ 4,65 per stuk
€ 4,65 per stuk
€ 4,65 per stuk
€ 4,65 per stuk
€ 3,65 per stuk
€ 1,95 per stuk
€ 2,40 per stuk
€ 3,20 per stuk
€ 3,20 per stuk
€ 3,75 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 3,50 per stuk
€ 4,40 per stuk
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S A M E N G E S T E L D E
V A N A F

5

L U N C H E S

(Broodjes worden op schaal geleverd)

P E R S O N E N

Makkelijk en snel een complete lunch bestellen?
Bestel dan één van onze scherp geprijsde lunches:

Houtense lunch € 6,65 p.p.

Oude Dorp lunch € 7,65 p.p.

2 zachte bollen kaassoorten/vleeswaren
1 krentenbol
1 stuk fruit
Boerenlandmelk en karnemelk

2 combinatiebroodjes
1 minikrentenbol
1 stuk fruit
Boerenlandmelk en jus d'orange

Kromme Rijn lunch € 9,65 p.p.

Proeverij lunch € 14,95 p.p.

2 minibollen luxe belegd
1 hele boerensandwich luxe belegd (2x ½)
1 stuk fruit
Boerenlandmelk en streeksap

3 minibollen met luxe beleg
1 kop soep
1 stuk fruit
1/3 wrap (zalm, carpaccio of gerookte kip)
Boerenlandmelk en karnemelk

Rijnkanaal lunch € 13,95 p.p.

2 harde bollen met luxe en zeer luxe beleg
1 broodje kroket (groentekroket of kaassoufflé voor eventuele vegetariërs)
1 smoothie (van banaan, aardbeien en jus d’orange)
1 stuk fruit
Boerenlandmelk en karnemelk

Boerenlunch € 10,80 p.p.

1 boerensandwich (2 dikke boterhammen, zeer luxe speciaal belegd*, schuin doorgesneden)
1 x harde bol (maïs- of waldkornbroodje) zeer luxe speciaal belegd*
1 stuk fruit
Boerenlandmelk en karnemelk en jus d’orange
*Zeer luxe speciaal belegd met:
Old Amsterdam, mosterd en rucola
Gerookte zalm, crème fraiche en kappertjes
Carpaccio van de ossenhaas met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en komkommer
Geitenkaas met sla, komkommer, walnoten, rozijnen, komkommer en tomaat
Gerookte kip, honing-mosterddressing, sla en komkommer
Tonijnsalade met appel, tomaat, sla en komkommer

Coronaproof

Wilt u bovenstaande lunches per persoon in lunchtasjes verpakt hebben? Wij leveren de
lunches dan aan in een handige papieren draagtas met servet en als drinken een 1-persoons
flesje streeksap. (Bekertje melk, Optimel, blikje fris of flesje water kan op verzoek).
De prijzen zijn:
Houtense lunch
Oude Dorp lunch
Kromme Rijn lunch

€ 7,95
€ 8,95
€ 10,95

Proeverij lunch
Boerenlunch
Rijnkanaal lunch

€ 16,25
€ 12,10
€ 15,25
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Dagverse soepen

Speciale soepen (op bestelling)

Prijs soep per persoon
Soep met stokbrood en kruidenboter

€ 3,45 (erwtensoep € 3,95)
€ 4,25

Tomatensoep
Groentesoep
Kippensoep
Bospaddenstoelensoep
Erwtensoep (in het seizoen)
Aspergesoep (in het seizoen)

Champignonsoep
Goulashsoep
Uiensoep
Courgettesoep
Pompoensoep
Paprikasoep
Spinaziesoep
Mosterdsoep
Tomaat-basilcumsoep
Vanaf 8 personen kunnen wij de soep warm aanleveren in een hotpot (met brander).
Bij minder personen leveren wij onze soepen in speciale warmhoudbekers.

Dagverse rauwkosten

De dressings welke wij gebruiken zijn op yoghurtbasis, weinig calorieën dus!

Dagvers

Tomaat-feta salade
Zomersalade (spitskool/appel/ananas/rozijnen)
Houtense salade (spitskool/ui/wortel)
Lentesalade (bleekselderij/appel/ananas/
mandarijn/cashewnoten)
Pastasalade kip-pesto
Frisse groene sla
Ei van Columbus salade (ei/tomaat/appel/rode ui/
komkommer)
De prijs per persoon is € 2,75

In het seizoen

Griekse salade (olijven/sla/feta/paprika)
Witlofsalade met appel
Franse salade (met diverse groenten)
Komkommer-dille salade
Bleekselderij-kaas met rozijnen
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L U N C H P A K K E T T E N

Handig om mee te nemen voor onderweg of op locatie. Bijvoorbeeld tijdens een open dag,
rondleiding of dagje uit. Wij hebben drie lunchpakketten in ons assortiment, welke worden verpakt
in handige papieren draagtas met servet. In overleg met u kunnen wij natuurlijk een lunchpakket
samenstellen naar eigen wens.

A). € 14,65 per stuk

Witte pistolet gezond
Bruine zachte bol kipfilet
Witte zachte bol kaas
Rundvleesslaatje
Candybar
Stuk fruit
Drinken*

B). € 9,45 per stuk

Bruine zachte bol gezond
Witte zachte bol eiersalade
Krentenbol met boter
Stuk fruit
Drinken*

C). € 8,65 per stuk

Bruine zachte bol ham
Witte zachte bol kaas
Krentenbol met boter
Stuk fruit
Drinken*

* keuze: flesje streeksap, blikje fris of flesje water

Gebak en ijs

Tevens bieden wij de mogelijkheid diverse soorten taarten, vlaaien, bonbons, gesorteerde gebakjes,
luxe koeken, koffiebroodjes en petit fours te leveren. Indien gewenst kan het gebak bedrukt worden
met bijvoorbeeld uw logo, afbeelding of tekst, tegen een kleine meerprijs. Op verzoek kunnen wij ook
waterijs, schepijs en andere soorten ijsjes leveren! Onderstaand hebben wij een aantal
mogelijkheden uiteengezet, staat uw voorkeur er niet tussen geef dit dan gerust aan.
Gesorteerd gebak
Petit four (slagroom of vruchten)
Busgebak (2/3 van normaal gebakje)
Petit glacé (opgespoten bitterkoekje)
Gevulde koek
Pecan/Honingbroodje
Gezonde mueslikoek
Diverse luxe koeken
Plak banketbakkerscake
Diverse taarten (slagroom, appel, mokka, vruchten etc.)
Miniglaasje dessert (tiramisu, gele room, framboos, chipolata of bloedsinaasappel)

€ 2,75 per stuk
€ 2,55 per stuk
€ 2,35 per stuk
€ 1,95 per stuk
€ 1,95 per stuk
€ 1,95 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 1,95 per stuk
€ 1,60 per stuk
€ 2,50 p.p.
€ 1,75 per stuk
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Dranken

Boerenlandmelk en karnemelk (1 liter)
Jus d'orange (1 liter)
Blikje fris/flesje Spa Blauw
Optimel (1 liter)
Verse smoothie met aardbeien, banaan en jus d'orange (0,25 liter)
Flesje streeksap, diverse smaken (0,20 liter)
Fles streeksap, diverse smaken (0,75 liter)

Warme bijgerechten

Kipsaté in pindasaus (2 stokjes) met stokbrood en kruidenboter
Kipsaté in pindasaus (3 stokjes) met stokbrood en kruidenboter
Quiche groenten (éénpersoons)
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje
½ kaas- of saucijzenbroodje
Worstenbroodje
Broodje kroket, frikadel, kaassoufflé of groentekroket
Minibol kroket, frikadel, kaassoufflé of groentekroket
Pistolet warm vlees met pindasaus
Pistolet hete kip
Pistolet pulled chicken
Broodje gehaktbal uit de jus
Losse gehaktbal uit de jus
Broodje hamburger
Broodje Kromme Rijn burger
Halve wrap (kip, gehakt of vegetarisch)
Diverse soepen
Pistolet warme beenham met honing-mosterdsaus
Pistolet Unox worst met saus
Losse snack (kroket, frikadel, kaassoufflé of groentekroket)

Koude bijgerechten

Stuk fruit
Bakje rauwkost
Bakje verse fruitsalade
Fruitspies
Bakje boerenyoghurt
Ambachtelijk gevuld slaatje (rundvlees, zalm of aardappel)
Lunchsalade (carpaccio, tonijn, gerookte kip, zalm, geitenkaas of streekei)
Glutenvrije lunchsalade
Kleurrijke gevulde wraps met sla, komkommer en dressing

€ 1,95 per pak
€ 2,40 per pak
€ 1,85 per stuk
€ 2,45 per pak
€ 2,75 per stuk
€ 1,85 per stuk
€ 3,50 per stuk
€ 3,95
p.p.
€ 4,95
p.p.
€ 2,55 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 1,55 per stuk
€ 2,75 per stuk
€ 2,40 per stuk
€ 2,10 per stuk
€ 3,40 per stuk
€ 4,10 per stuk
€ 4,10 per stuk
€ 3,40 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 3,40 per stuk
€ 5,10 per stuk
€ 2,95 per stuk
€ 3,45
p.p.
€ 3,10 per stuk
€ 3,10 per stuk
€ 1,75 per stuk
€ 0,75 per stuk
€ 2,75 per stuk
€ 2,75 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 2,75 per stuk
€ 4,25 per stuk
€ 8,50 per stuk
€ 9,55 per stuk
Diverse opties*

*hele wrap € 7,95 - ½ wrap € 4,25 – ⅓ wrap € 2,95 – ¼ wrap € 1,95
5 soorten vulling: Tonijnsalade – carpaccio – gerookte zalm – geitenkaas - gerookte kip
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4.

B U F F E T T E N

E N

D E S S E R T S

Voor een grote variatie aan buffetten moet u bij Uytewaal Catering zijn. De minimale afname voor
een buffet is 20 personen. In overleg kunnen wij voor kleinere groepen buffetten op maat
samenstellen. Gezien de huidige maatregelen omtrent het coronavirus zijn wij flexibeler ingesteld
als het gaat om kleinere groepen. Tevens kunnen wij buffettafels, tafellinnen en serviesgoed
verzorgen. De buffetten worden geleverd in shaving dishes (warmhoudbakken), die het eten
gedurende 3 à 4 uur goed warm houden.
Uit ervaring weten wij dat ieder feest zijn specifieke aanpak vereist; daarom kan elk gekozen buffet
in overleg worden aangepast naar uw persoonlijke wensen. Tevens kunnen wij rekening houden met
speciale dieetwensen.
Onze buffetten zijn bijzonder smakelijk en een lust voor het oog. De jarenlange ervaring van onze
koks staat garant voor een perfecte smaak en daarnaast worden de buffetten zeer fraai en rijkelijk
gegarneerd. Wij bieden verschillende buffetten in verschillende prijsklassen aan.

B U F F E T T E N

(Inclusief shaving dishes met brander).

Koud- en warm buffet "het Oude Dorp" € 22,50 p.p.

Sierlijk opgemaakte rundvleessalade, zalmsalade gegarneerd met diverse vissoorten, frisse groene
salade, Franse kaassoorten, broodsoorten met kruidenboter en tapenade.
Kipsaté in pindasaus, gehaktballetjes in ketjapsaus of vleesjus en rijkelijk gevulde nasi.

Koud- en warm buffet "Houtense Wetering" € 25,50 p.p.

Sierlijk opgemaakte rundvleessalade, zalmsalade gegarneerd met diverse vissoorten, frisse
koolsalade, koude pastasalade, Franse kaassoorten, haring op schaal met uitjes, broodsoorten met
kruidenboter en tapenade.
Kipsaté in pindasaus, aardappelgratin, varkenshaaspuntjes in champignonsaus en rijkelijk
gevulde nasi.

Koud- en warm buffet "Kromme Rijnstreek" € 27,50 p.p.

(Gezien de hoeveelheid gerechten is dit buffet te bestellen vanaf 30 personen)
Sierlijk opgemaakte rundvleessalade en aardappelsalade, visplateau, koude pastasalade, frisse
groene salade, tomaat-feta salade, Franse kaassoorten, haring op schaal met uitjes, broodsoorten
met kruidenboter en tapenade.
Kipsaté in pindasaus, gehaktballetjes in ketjapsaus of vleesjus, aardappelgratin, zalmmoot in
dillesaus, rijkelijk gevulde nasi en gesneden rollade in gebonden vleesjus.
U kunt het buffet aanvullen met een beenham op een klem (€ 3,95 p.p.)
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Chinees buffet € 19,50 p.p.

Kipsaté in pindasaus, gehaktballetjes in ketjapsaus, foe yong hai, rijkelijk gevulde nasi en bami,
varkenshaaspuntjes in zoetzure saus, kip in pittige kerriesaus, kroepoek, seroendeng en atjar.

Indisch buffet € 20,95 p.p.

Nasi en bami goreng, daging rendang (pittig gestoofd rundvlees met lichte kokos), Ajam ketjap (kip
in ketjapsaus), kipsaté met Indische pindasaus, Udang goreng (gebakken gemarineerde garnalen),
sambal goreng boontjes (pittig), atjar, seroendeng, komkommer in zoetzuur en kroepoek.

Indiaas buffet € 19,50 p.p.

Kip patak (pittige curry), kip met kerrie, paprika en ananas, geurige gele rijst met doperwten, witte
rijst met cashewnoten, sambal goreng boontjes (pittig), salade van komkommer/mango/ui/
cashewnoten en limoensap, naanbrood met tomatensalsa.

Hollands winterbuffet € 16,50 p.p. (3 soorten vlees p.p.)

Diverse stamppotten met spek: boerenkool, zuurkool, andijvie en hutspot. Kleine gehaktbal in
vleesjus, stukje slagersrookworst, stoofvlees, verse stoofpeertjes en appelmoes.
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Italiaans buffet € 17,50 p.p.

Macaroni bolognese, penne carbonara met groenten en kip, lasagne met rundergehakt, frisse groene
salade en één rauwkostsoort, koude pastasalade kip-pesto,
Italiaanse plukbroden en stokbrood met kruidenboter en tapenade, schaaltje geraspte kaas.

Italiaans buffet de luxe € 21,95 p.p.

Carpaccio van de ossenhaas op schaal, tomaat-feta salade en frisse groene salade.
Tonijnlasagne met groenten, lasagne met rundergehakt, macaroni bolognese en penne met kip,
Boursin en pesto-roomsaus. Diverse broodsoorten en plukbroden met kruidenboter en tapenade,
schaaltje geraspte kaas.

Spaans tapasbuffet € 21,95 p.p.

Gevulde zoete peper met roomkaas, diverse olijven, mini satéstokjes, huisgemaakte tonijn- en
eiersalade, kleurrijke gevulde wraps, plateau kaassoorten met o.a. Manchego kaas, assortiment van
Spaanse worstsoorten, diverse Spaanse broodsoorten met kruidenboter, tapenade en aioli.
Gegratineerde aardappels uit de oven, gamba’s in knoflookolie, gevulde champignons met roomkaas,
gemarineerde kipsaté in pindasaus, gehaktballetjes in ketjapsaus en grove
gebakken groenten.

Mexicaans buffet € 19,50 p.p.

Taco’s met pittig gehakt en groenten, spareribs met huisgemaakte knoflooksaus, chili con carne,
gemarineerde drumsticks, Mexicaanse gele rijst, aardappelgratin, frisse rauwkostsalade met
kidneybonen, stukjes maïskolf, tortillachips met guacamole en salsadip.

Bourgondisch vlees- en visbuffet € 21,50 p.p. (1 stuk vlees/1 stuk vis p.p.)

Gevulde varkenshaasmedaillons (gevuld met brie en tutti frutti in de jus of gehakt en noten in
paprikasaus), zalmmoot in verse dillesaus, dagverse groenten, witlof met ham en kaas,
aardappelgratin, gebakken rijst en frisse groene salade.

Buffet du chef € 19,50 p.p. (2 stuks vlees p.p.)

Gevulde kipfilet met kipgehakt en noten in romige champignonsaus, gevulde varkenshaas met brie in
een heerlijke jus met tutti frutti, gebakken aardappels, zilvervliesrijst met doperwten en
cashewnoten, haricots verts met gebakken spekjes, grove gewokte groenten en een frisse
groene salade.
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Buffet du chef de luxe € 21,50 p.p. (1 stuk vlees/1 stuk vis p.p.)

Kalfsoester in een licht gebonden jus, tongrolletje in verse dillesaus, gebakken aardappels,
geurige gele rijst, witlof met ham en kaas, dagverse groenten en een frisse groene salade.

Biologische Kromme Rijnstreek buffet € 23,50 p.p. (1 stuk vlees/1 stuk vis p.p.)

Malse kipfilet in een tijmjus, verse zalmmoot in dillesaus, aardappels in schil met rozemarijn en
zeezout, gebakken rijst, grove gewokte groenten en verse groene salade met quinoa.
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Fingerfoodbuffet, prijs op aanvraag (vanaf 40 personen)

Een buffet dat bestaat uit 6 - 8 kleinere gerechten. Dit totaal
vernieuwde concept is een groot succes, waarbij de gerechten ter plaatse
bereid en uitgeserveerd worden.
1). Huisgemaakte bospaddenstoelensoep of tomaat-basilicumsoep geserveerd in een
gezellig glaasje.
2). Carpaccio van de ossenhaas op bedje van sla, pijnboompitten en balsamicodressing + mandje
m met stokbrood, kruidenboter en tapenade.
óf
Salade van gerookte zalm op een bedje van sla, gekookt eitje, pijnboompitten en cocktailsaus +
m mandje stokbrood, kruidenboter en tapenade.
3). Minibroodje streekburger met smokey bbqsaus geserveerd met prikker.
4). Amuse van Hollandse garnalen met guacamole en dille in een feestelijk glaasje.
óf
Amuse van quinoasalade met diverse groenten en peterselie gepresenteerd in gezellig glaasje.
5). Puntzakje frites met truffelmayonaise.
6). Puntzakje snacks met loempia, bitterbal en kaasstengel.
7). 2 gemarineerde yakitorispiesjes (kip) gepresenteerd in bamboebakje met kroepoek.
8). Canapé gerookte kip, geitenkaas, tonijnsalade of brie met honing.
9). 1-persoonspannetje met lasagne en rundergehakt of stamppotje met streekgehaktballetje.
10). Gemarineerde gambaspies gepresenteerd in bamboebakje.
11). Stukjes kleurrijke wrap gevuld met carpaccio, gerookte zalm, geitenkaas, tonijnsalade of
g gerookte kip.
12). Minibol met pulled chicken of hete kip.
13). Dessert van 2 miniglaasjes, verkrijgbaar in de smaken: tiramisu, framboos, gele room,
chocolade en bloedsinaasappel.
14). Miniglaasje tiramisu, spekkoek, slagroomsoesje, zoete amuse en verse munt geserveerd op
d dessertbordje.
Prijzen zijn op aanvraag afhankelijk van de gerechtkeuze, de duur van het event, aantal personen,
inzet van koks en bedienend personeel.
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L U N C H -

E N

B R U N C H

B U F F E T

(vanaf 20 personen)

Vanaf 10 personen kunnen wij in overleg iets passends samenstellen.

Healthy saladebuffet € 11,70 p.p. (low calorie)

Frisse groene salade, tomaat-feta salade, spitskoolsalade, lente salade, verse fruitsalade,
diverse broodsoorten met hummus en tapenade.

Lunchbuffet € 13,70 p.p. (met soep)

Warm gerecht: tomaten - en bospaddenstoelensoep*.

Boerensandwiches en diverse harde broodjes (2 halve sandwiches en 1 hard broodje p.p.).
De broodsoorten worden belegd met o.a.: ham, kaassoorten, fricandeau, rosbief, kipfilet, filet
américain, Franse roombrie, gezond, tonijnsalade en eiersalade.
Aangevuld met: boerenlandmelk, karnemelk, streeksap en verse fruitsalade.

* u mag ook andere soorten soep kiezen!

Lunchbuffet koud € 11,70 p.p.**

Variatie belegde broodjes (5 stuks p.p.): 2 zachte minibollen, 1 minikrentenbol en 1 hele
boerensandwich.
Diverse soorten beleg: ham, kaassoorten, rollade, rosbief, rauwe ham, kipfilet, filet américain,
Franse roombrie, gezond, tonijnsalade en eiersalade.
Aangevuld met: boerenlandmelk, karnemelk, streeksap en verse smoothies.
** Dit buffet is aan te vullen met een warm gerecht, zoals kipsaté, soep, snack, quiche etc.

High Tea Party € 18,50 p.p.

Assortiment van petit fours, mini donuts, scones met clotted
cream en confiture, verse fruitsalade, spekkoek, soesjes
en bonbons.
Luxe belegde broodjes (1 zachte minibol en ½ boerensandwich
p.p.) belegd met:
Diverse kaassoorten en vleeswaren, gezond, filet américain,
huisgemaakte salades, Franse roombrie etc.
Soep *** (tomaten- of bospaddenstoelensoep) en
gehaktballetjes in gebonden vleesjus.

***u mag ook andere soorten soep kiezen!

Indien gewenst kunnen wij ook de koffie en thee met
serviesgoed verzorgen!
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B A R B E C U E

Een compleet aanbod voor een gezellige, geslaagde, zomer- of winter barbecue waarbij het u aan
niets ontbreekt. Niet zelf willen bakken? Huur dan onze koks in! Vlees, vis, salades en sauzen
worden netjes gepresenteerd op schalen en planken.

BBQ de Luxe € 18,50 p.p. (5 soorten vlees en 1 soort vis p.p.)

Gemarineerd filetlapje, huisgemaakte streekburger, peper steak, kophaassaté, huisgemaakte
worst met venkel en tijm, zalmmoot.
Rundvleessalade, verse fruitsalade, frisse groene salade, spitskoolsalade, tomaat-feta
salade en koude pastasalade.
Broodassortiment met kruidenboter en tapenade, 3 koude sauzen en warme pindasaus.
Inclusief wegwerp serviesgoed en servetten.

Griekse BBQ € 17,50 p.p. (5 soorten vlees p.p.)

Souvlakispies, gyros, Griekse braadworst met venkel, Griekse steak en Griekse burger.
Tzatziki, knoflooksaus en warme pindasaus. Griekse koolsalade, tomaat-feta salade en
verse fruitsalade.
Brood assortiment met kruidenboter. Inclusief wegwerp serviesgoed en servetten.

BBQ Extra € 15,50 p.p. (5 soorten vlees p.p.)

Gemarineerd filetlapje, huisgemaakte hamburger, kipsaté, kophaassaté en gemarineerde speklap.
Rundvleessalade, verse fruitsalade, frisse groene salade, spitskoolsalade en koude pastasalade.
Broodassortiment met kruidenboter, 3 koude sauzen en warme pindasaus.
Inclusief wegwerp serviesgoed en servetten.
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BBQ Gewoon Goed € 14,25 p.p. (4 soorten vlees p.p.)

Gemarineerd speklapje, huisgemaakte hamburger, barbecue worst en kipsaté.

Rundvleessalade, verse fruitsalade, frisse groene salade en koude pastasalade.
Broodassortiment met kruidenboter, 3 koude sauzen en warme pindasaus.
Inclusief wegwerp serviesgoed en servetten.
Toch liever vis bij de barbecue? U kunt de menu's aanvullen met:
Garnalenspies
€ 3,25 per stuk
Zalmmoot
€ 4,75 per stuk
Visspies
€ 4,95 per stuk
Voor vegetariërs kunnen wij een barbecuemenu samenstellen met:
Groenteburger, vegetarische hamburger, fakkelbrood (wrap met pittige kaas en bosui), groentespies
en maïskolf.

Wist u dat:
Uytewaal Catering barbecues op gas voor € 30,00 per stuk verhuurt. Dit zijn grote bak – of grillplaten, waar
men met een groepje om heen kan staan om zo zelf eigen vlees- en vissoorten te bakken. Daarnaast kunnen
wij ook de gehele aankleding bij u op het bedrijf of thuis verzorgen, bijvoorbeeld partytenten, picknicktafels,
biertap, koeling, glaswerk etc. Meerprijs servies (bord en bestek) € 0,85 per setje, mag vuil retour!
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D E S S E R T

Italiaans droom dessert € 8,50 p.p.

Huisgemaakte tiramisu, verse fruitsalade, cheesecake, afgegarneerd met spekkoek, soesjes en
assortiment van zoetigheden.

Boerenland dessert € 7,50 p.p.

Boerenyoghurt met seizoensfruit, verse fruitsalade, boerenpudding en bavaroissoorten
afgegarneerd met spekkoek, soesjes en assortiment van zoetigheden.

Petit grand dessert € 6,95 p.p. (opgemaakt bordje met bestek)

Miniglaasje tiramisu, spekkoek, slagroomsoesje, zoete amuse en verse munt.

Hollands dessert € 3,50 p.p.

Boerenyoghurt met seizoensfruit en verse fruitsalade.

Italiaanse ijswagen € 5,95 p.p.

Wilt u eens een keer wat anders, dan bieden wij de mogelijkheid om een Italiaanse ijswagen voor u te
verzorgen: vanuit een decoratieve ijswagen serveren wij handgemaakt schepijs in een hoorn of
bakje. Het minimaal aantal personen voor dit dessert is 50 (dit is inclusief huur ijswagen). Bij een
lager aantal wordt de huur van de ijswagen apart berekend.
Soorten ijs in hoorn of bakje:
Stracciatella, aardbeien, vanille, citroen, chocolade,
pistache of banaan (u mag 4 soorten kiezen).
Slagroom
Verse fruitsalade
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5.

O P G E M A A K T E

S A L A D E S

(vanaf 5 personen)

Onze salades worden sierlijk en royaal opgemaakt op luxe schalen. Per persoon krijgt men ongeveer
3 ons salade met garnering (prijzen zijn p.p.).

Rundvleessalade € 7,95 p.p.

Deze salade, met als basis een aardappel-rundvleessalade, wordt voor u rijkelijk gegarneerd met
diverse verse producten, exotisch fruit, gevulde eieren en luxe vleeswaren.

Zalmsalade € 8,45 p.p.

De basis van deze salade bestaat uit een heerlijke zalmsalade die ruim gegarneerd is met gerookte
zalmfilet, makreel, garnalen, gevulde eieren, diverse verse producten en exotisch fruit.

Aardappelsalade € 7,95 p.p.

Deze vegetarische salade, met als basis aardappel, wordt voor u rijkelijk gegarneerd met diverse
verse producten, exotisch fruit en gevulde eieren.

Kip-kerrie salade € 7,95 p.p.

Onze heerlijke kruidige kip-kerriesalade wordt als basis gebruikt en rijkelijk gegarneerd met exotisch
fruit, gevulde eieren en kipfilet.

Hors d’oeuvre à la Uytewaal € 9,50 p.p.

Een luxe salade, met als basis zalmsalade. Deze salade wordt ruimer dan normaal gegarneerd met
diverse vissoorten, vers fruit en exoten, gevulde eieren, Franse roombrie en luxe vleeswaren.
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6.

H A P J E S

E N

B O R R E L G E R E C H T E N

Wij leveren verschillende soorten schalen met hapjes. Deze schalen zijn uitermate geschikt om te
serveren tijdens een receptie, feestavond of (bedrijfs)borrel. De bittergarnituren worden vlak voor
de gewenste aflevertijd bereid, zodat u zeker bent van een optimaal product. Onze hapjes worden op
ambachtelijke wijze gemaakt. Ze zijn sierlijk en rijkelijk belegd, de perfecte éénmanshapjes. De
hapjes worden netjes op schalen of planken geserveerd, makkelijk en leuk om uit te serveren dus.
Normaliter gaan wij uit van 3 à 4 hapjes per persoon.
Ons assortiment is zeer divers, waardoor u ook bij grote aantallen gasten verzekerd bent van een
grote variatie in smaak en presentatie. We bieden de volgende soorten aan vanaf 40 stuks
(warm of koud):

Warme hapjes € 0,80 per stuk

Lekkere warme frituurhapjes, zoals kipnuggets, bitterballen, nasischijven, bamiballen,
gehaktballetjes, kaashapjes, krokante kalkoenballetjes aangevuld met bijpassende sausjes.

Luxe warme hapjes € 0,90 per stuk

Mix van bovenstaande warme hapjes aangevuld met luxe warme hapjes zoals kaasstengels,
vlammetjes, biologische bitterballen en bijpassende sausjes.

Koude hapjes € 0,75 per stuk

Smakelijke handgemaakte hapjes door onze kok, zoals bijvoorbeeld een gevuld streekeitje,
komkommer met brie, gehaktballetje, kaaspuntje en worstsoorten, mini saté en quichepuntje.

Luxe koude hapjes € 1,20 per stuk

Ambachtelijke hapjes, zoals bijvoorbeeld stokbroodje gerookte zalm, gevulde huisgemaakte
groentecupje, komkommer met roomkaas, stokbroodje filet américain, stokbroodje gerookte kip,
gevuld streekeitje, stokbroodje tonijnsalade, kleurrijke stukjes gevulde wraps, stokbroodje
carpaccio en hartige macarons. Allemaal in evenwicht gebracht door de koks.

Combinatie hapjes € 0,95 per stuk

Dit is een combinatie van de koude en luxe koude hapjes, zorgvuldig bereidt en in evenwicht
gebracht door de koks.
Vanaf 40 stuks krijgt u 8 verschillende soorten hapjes, deze selectie zullen de koks voor u
samenstellen. Uiteraard kan er rekening gehouden worden met (vegetarische) dieetwensen.
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Amuses € 3,25 per stuk
(vanaf 20 per soort in feestelijk glaasje)

Amuse van Hollandse garnalen met guacamole en dille.
Amuse van geitenkaas, bieten en groentechips.
Amuse van quinoasalade met diverse groenten en peterselie.

Borrelplank (8 - 10 personen) € 39,50 per plank

Feestelijk gepresenteerd op houten plateau, een selectie van (Spaanse) kaas- en worstsoorten,
olijven, crudité met dip, kleurrijke wraps en diverse Mediterraanse lekkernijen.

Crudité (schaaltje voor 6 personen) € 7,95 per schaal

Diverse soorten rauwkost met dip, zoals komkommersticks, radijsjes, paprikareepjes, tomaatjes,
wortels, bleekselderij en seizoensfruit. De koks zorgen voor een gevarieerde mix.
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Bij te bestellen gerechten (vanaf 5 personen)

Stokbrood en kruidenboter
Kaasplateau
Visplateau
Kipsaté in pindasaus (2 stokjes) met stokbrood en kruidenboter
Kipsaté in pindasaus (3 stokjes) met stokbrood en kruidenboter
Portie gehaktballetjes (3 stuks) in ketjapsaus of vleesjus
Hele quiche, voor 8 personen (ham, noten, brie of zalm)

€ 1,75
€ 5,95
€ 7,95
€ 3,95
€ 4,95
€ 3,95
€ 17,50

p.p.
p.p.
p.p.
per portie
per portie
per portie
per stuk

Fruitmanden

Fruitmanden maken we in verschillende soorten en maten en bezorgen deze alleen in
de Gemeente Houten. Hiervoor brengen wij € 4,95 bezorgkosten in rekening.
De inhoud van een fruitmand is: hard en zacht fruit, fles sap, exotisch fruit, diverse
noten, decoratief kaartje met uw persoonlijke boodschap. Ook kunt u zelf bepaalde
items bij ons achterlaten of afnemen om in de fruitmand te laten verwerken. Denk aan
favoriete chocolade, tijdschrift of wijn. Dit maakt uw fruitmand persoonlijker.

Prijsklassen:

€17,50
€20,00
€25,00 of meer
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7.

M A A L T I J D E N

Een late vergadering of overwerken, geen probleem wij bezorgen graag een verse warme
avondmaaltijd. Wilt u eens een keer wat anders dan een pizza of afhaalchinees, dan bent u bij ons
aan het juiste adres. Bestellen kan tot op de dag zelf voor 13.00 uur. Bij partijen boven de
25 personen willen wij u verzoeken 3 dagen voor aanvang te bestellen in verband met
onze planning.
Bij bestellingen onder de 6 personen werken we met losse maaltijdbakken en is de menukeuze
vrij. Bestellingen boven de 6 personen worden aangeleverd in shaving dishes, indien gewenst met
benodigd serviesgoed. Dagelijks verzorgen wij voor verschillende bedrijven warme avondmaaltijden.
Interesse, kijk dan hieronder naar ons ruime aanbod. De prijzen zijn per persoon. Al onze maaltijden
worden geleverd met een dessert, u kunt kiezen uit boerenyoghurt of verse fruitsalade.
Heeft u wensen zoals halal, dieet of voedselallergie, laat het ons weten!

Stamppotten € 11,75*

Ambachtelijk bereidde stamppotten met spekjes, rookworst of gehaktbal in vleesjus,
appelmoes en dessert.
Hutspot
Boerenkool
Andijviestamppot
Zuurkoolstamppot
*in overleg kunnen we ook andere (zomer)stamppotten samenstellen.

Vleesgerechten € 13,50

Malse vleessoorten van de slager aangevuld met gebakken aardappelen, groente, frisse
rauwkostsalade en dessert.
Streekburger met wedges en smokey bbq saus (geen groenten)
Schnitzel met champignonsaus
Cordonbleu met champignonsaus
Kipfilet met champignonsaus
Gehaktbal in de vleesjus
Drumstickmenu (3 stuks)
Kipsaté (3 stokjes) met pindasaus (geen groenten)
Kipshoarma met knoflooksaus (geen groenten)

Vleesgerechten luxe, diverse prijzen

Malse vleessoorten van de slager aangevuld met gebakken aardappelen, groente, frisse
rauwkostsalade en dessert.
Varkenshaas met champignonsaus
€ 15,50
Biefstuk met champignonsaus
€ 16,50
Spareribs met knoflooksaus (geen groente)
€ 17,50
In het seizoen hebben wij ook:
Huisgemaakt stoofvlees
€ 15,50
Indien u een andere saus wenst (vleesjus, saté-, peper- of stroganoffsaus) dan kunt u dat bij uw
bestelling aangeven.
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Visgerechten € 15,50

Vis met MSC-Keurmerk aangevuld met gebakken aardappelen, groente, frisse rauwkostsalade en
dessert
Zalm in dillesaus
Kabeljauw in dillesaus
Tonijnlasagne (met stokbrood en kruidenboter i.p.v. gebakken aardappelen)

Pastagerechten € 13,50

Vers gemaakte pastagerechten aangevuld met stokbrood en kruidenboter,
frisse rauwkostsalade en dessert.
Lasagne met rundergehakt
Macaroni bolognese met rundergehakt
Spaghetti met rundergehakt (alleen in het zomerseizoen)

Chinese gerechten € 13,50

Heerlijk gewokte gerechten met 2 stokjes kipsaté in pindasaus, kroepoek, atjar en dessert.
Nasi Goreng
Bami Goreng

Maaltijdsalades € 10,75

Verschillende verse slasoorten onder andere gegarneerd met komkommer, tomaat, gekookt ei en
pittenmix. Alle salades worden aangevuld met stokbrood, kruidenboter en dessert.
Gerookte kip met honing-mosterddressing
Tonijnsalade met tomaat en appel
Carpaccio van de ossenhaas
Italiaans met verse mozzarella, salamiblokjes en rauwe ham
Geitenkaas met walnoot, honing en rozijnen
Kip-kerriesalade
Streekei (van huisgemaakte eiersalade)
Gerookte zalm (€ 12,75)
Vistriosalade met zalm, makreel en garnalen (€ 12,75)

Ovenschotels € 13,50

Op basis van aardappelgratin en geraspte kaas aangevuld met frisse
rauwkostsalade en dessert.
Witlofschotel (met rundergehakt)
Kip-groenteschotel
Preischotel (met rundergehakt)

Overige maaltijden, diverse prijzen

Diverse maaltijden allemaal met frisse rauwkostsalade en dessert.
Rotirol met kip en kousenband en vers gebakken aardappelen
Clubsandwich van waldkornbol met gerookte kip, kaas, gebakken ei, spek, komkommer,
tomaat. Aangevuld met stokbrood en kruidenboter
Pizza (diverse soorten tonijn, salami, groenten of Hawaï)
Wrapmenu (koud) goedgevulde wrap (zalm, carpaccio of gerookte kip) met stokbrood en
kruidenboter
Wrapmenu (warm) goedgevulde wrap (kip of gehakt) en gebakken aardappelen

€ 13,50
€ 10,75
€ 13,50
€ 12,75
€ 12,75
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Vegetarische maaltijden (diverse prijzen)

Diverse vegetarische maaltijden aangevuld met dessert.
Nasi met gebakken ei, bakje pindasaus, kroepoek en atjar
Bami met gebakken ei, bakje pindasaus, kroepoek en atjar
Maaltijdsalade (geitenkaas/streekeisalade) met stokbrood en kruidenboter
Vegetarische lasagne met stokbrood en kruidenboter en frisse rauwkostsalade
Vegetarisch wrapmenu (warm) met vers gebakken aardappelen en frisse
rauwkostsalade
Quiche (2 stuks) met vers gebakken aardappelen, groenten en frisse rauwkostsalade
Groentepizza met frisse rauwkostsalade
Groenteburger (2 stuks) met vers gebakken aardappelen, groenten en rauwkost
Rotirol met kousenband en vers gebakken aardappelen
Groente ovenschotel met aardappelgratin en geraspte kaas

€ 12,50
€ 12,50
€ 10,75
€ 13,50
€ 12,75
€ 13,50
€ 13,50
€ 12,75
€ 13,50
€ 13,50

Veganistische maaltijden (diverse prijzen)

Diverse veganistische maaltijden aangevuld met verse fruitsalade
Veganistische maaltijd met kip chunks, rijst en roerbakgroenten
Veganistische maaltijdsalade, veganistisch brood

€ 15,50
€ 12,75
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8.

B I O L O G I S C H E
C A T E R I N G

Wanneer u op zoek bent naar biologische catering bent u bij Uytewaal Catering aan het juiste adres.
Wij verstaan namelijk de kunst om lekker en verantwoord samen te laten gaan. Dit doen wij door de
inkoop van ons assortiment te baseren op duurzame- en biologische producten. Daarbij bieden wij
een gevarieerde selectie van authentieke en pure producten, die op een verantwoorde
manier zijn gevangen of gekweekt.

Enkele voorbeelden:

Uytewaal Catering koopt vis in volgens MSC, wat staat voor een duurzame vangst van de vis en
lettend op de visstand.
In de keuken werken wij met verse biologische streekproducten met een eerlijke smaak,
afkomstig van lokale ondernemers.
Onze eieren zijn afkomstig van vrije uitloopkippen die leven in schuren met legnesten,
zitstokken, strooisel op de grond en daglicht door de ramen.
Ons vlees komt bij een keurslager vandaan die gespecialiseerd is in vlees van dieren die op een
diervriendelijke manier worden gehouden.

Duurzaamheid

Naast het gebruik van streng geselecteerde ingrediënten, letten wij ook op duurzaamheid wat blijkt
uit onderstaande punten:
Door een bewust inkoopbeleid van verse producten streven wij ernaar de hoeveel voedselafval
te beperken.
Daar waar mogelijk beperken wij het gebruik van verpakkingsmaterialen. In onze
bedrijfsrestaurants zijn de kaassoorten en vleeswaren vers gesneden op rvs-schalen en niet
voorverpakt. Tevens gebruiken wij disposables die biologisch afbreekbaar zijn.
Werken wij aan zo min mogelijk papiergebruik op kantoor.
Afval scheiden o.a. papier, glas, plastic en GFT.
Frituurvet is bij ons biologisch en scheiden wij in vettonnen, zodat het maandelijks opgehaald
kan worden voor hergebruik.
Elektrische scooters en E-bikes gebruiken wij voor bezorging van de kleinere bestellingen.
Tevens hebben onze bestelauto’s de nieuwe BlueHDi dieselmotoren, welke een laag
brandstofverbruik hebben en een geringe CO2-uitstoot.
Wij zijn gevestigd in een duurzaam en modern pand met groene stroom, zonnepanelen,
warmtepompen etc.
Mocht u interesse hebben in biologische catering, bijvoorbeeld in de vorm van buffet, lunch, hapjes
en dranken dan stellen wij graag een offerte op maat voor u op. Voor biologische catering hebben
wij geen standaardtarieven aangezien elke aanvraag zo divers is qua omvang en inhoud.
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9.

U I T V A A R T C A T E R I N G

Uytewaal Catering is gespecialiseerd in het verzorgen van condoleances en uitvaarten.
Vanaf 1 juli 2019 is Uytewaal Catering de vaste cateraar voor de 3 Utrechtse begraafplaatsen
Daelwijck, Tolsteeg en Kovelswade. Het ontvangen van de gasten, verzorgen van de koffiekamer en
schoonmaak behoren tot ons takenpakket. Speciaal hiervoor is een banquetingmap samengesteld
met hierin meer informatie over prijzen en assortiment. De catering kunnen wij helemaal aanpassen
op de wensen van de familie zoals belegde broodjes, etagères met zoetigheden, hartige hapjes,
bittergarnituur etc. Soms heeft men bijzondere verzoeken, omdat de overledene zo van een bepaald
product hield. Dan zetten wij alles op alles om deze producten aan te bieden!
Ook condoleances aan huis of op externe locaties zijn uiteraard mogelijk. Dan plannen wij een
locatiebezoek in, zodat de wensen en voorkeuren persoonlijk besproken kunnen worden. Onze
medewerkers dragen nette bedrijfskleding en zien er altijd verzorgd uit. Deze specifieke vorm van
catering vraagt om een gepaste houding waar onze medewerkers uitstekend aan voldoen.
Wij zijn de gasten graag een stapje voor en hebben dat extra glas water al neergezet voordat erom
gevraagd is. Oog voor detail, de situatie aanvoelen en meedenken met de wensen van de klant zijn
onze sterke punten.
Wilt u meer informatie, vraag dan vrijblijvend onze banquetingmap aan. Wij maken op voorhand altijd
een offerte zodat de nabestaanden weten welke kosten men kan verwachten.

10.

C A L A M I T E I T E N C A T E R I N G

Inmiddels is Uytewaal Catering zo’n 15 jaar de vaste cateraar voor de VRU (Veiligheidsregio
Utrecht). De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband met en voor de 26 Utrechtse
gemeenten. Zij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en
verblijven. Dat doen zij met centralisten op de 112-meldkamer, brandweermensen en collega’s van
risico- en crisisbeheersing. Rampen of crisissituaties komen bijna altijd onverwacht, dan wordt
Uytewaal Catering ingeschakeld voor het verzorgen van de catering op locatie. In een heel kort
tijdsbestek bereiden en bezorgen wij belegde broodjes, avondmaaltijden, dranken en andere
cateringwensen. Hiervoor zijn we 24 uur per dag en 7 dagen per week oproepbaar.
Daarnaast heeft Uytewaal Catering ook een samenwerkingsverband met de Politie Landelijke
Eenheid, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Landelijke Meldkamer, Gemeente Houten en
Gemeente Utrecht. Wij hebben de afgelopen jaren al voor heel wat uitdagingen gestaan, maar altijd
snel kunnen schakelen. Wij zien dit dankbare werk als een uitdaging en het geeft altijd veel
voldoening om de hardwerkende medewerkers te voorzien van catering.
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11.

C O R O N A P R O O F
C A T E R I N G

In tijden van corona vraagt het vaak net wat meer
creativiteit om onze klanten te laten genieten van de
lekkerste producten en gerechten. Veel mensen missen op
dit moment de gezelligheid van het bij elkaar zijn of de
mogelijkheid een bijzondere gebeurtenis te vieren.
Openingen, recepties, jubilea, personeelsfeesten en andere
events worden gecanceld of uitgesteld. Helaas weet
niemand hoe lang dit gaat duren en zijn wij allemaal
afhankelijk van hoe het de komende tijd zal gaan. Echter
kan en wil men sommige gebeurtenissen niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Uytewaal Catering denkt graag met u
mee in welke vorm de catering aangeboden kan worden.
Onderstaand een aantal voorbeelden welke wij het
afgelopen jaar hebben verzorgd:
Diverse foodboxen waarin wij voorzien in ontbijt, lunch,
diner en borrel. Elke gast krijgt zijn eigen box met
diverse gerechten en dranken. Ook de bezorging hiervan
kunnen we uit handen nemen als men bijvoorbeeld een
online lunch of borrel gepland heeft. Wij kunnen
rekening houden met uw wensen en voorkeuren wat
betreft de culinaire invulling.
Buiten- en tuinfeesten kunnen zowel zakelijk als
particulier verzorgd worden. Dit is alleen mogelijk als
het maximale aantal gasten weer omhoog gaat.
Buffetten kunnen wij coronaproof aanbieden door onze
koks in te zetten voor en tijdens het eten. Zij zullen de
gerechten voor u en uw gasten opscheppen met
inachtneming van de geldende maatregelen. Wij kunnen
tevens voorzien in 1-persoons maaltijdboxen of
pannetjes. Bij de entree van het buffet plaatsen wij
desinfectiezuilen.
Hapjes presenteren wij in 1-persoons bamboebakjes of
snackzakjes. Zo voorkomen wij dat men niet onnodig aan
de hapjes zit.
December kerstpakketten welke wij met zorg
samenstellen, gevuld met diverse streekproducten.
Normaliter gaf men vaak het kerstpakket tijdens de
kerstviering op het bedrijf. In 2020 was dit echter niet
mogelijk en hebben wij ruim 750 kerstpakketten
gemaakt en bezorgd door heel Nederland.
Uiteraard werken wij volgens de protocollen van HACCP en
vullen dit aan met handschoenen, mondkapjes, looproutes,
desinfectiezuilen en desinfectie middelen.
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12.

P R O D U C T I N F O R M A T I E
A L L E R G E N E N

In verband met de allergenen regelwetgeving, brengen wij u graag op hoogte van de producten die
wij verwerken in onze keuken tijdens de bereiding van diverse maaltijden, buffetten, lunches en
hapjes. Het gaat hierbij om allergenen zoals glutenbevattende granen (o.a. tarwe en rogge), ei, vis,
pinda, noten, soja, melk en schaal- en weekdieren. Op onderstaande afbeelding vindt u alle
allergenen die mogelijk in ons assortiment zijn verwerkt.

Allergenen en diëten, die in de keuken van Uytewaal Catering voorkomen zijn zaden, noten,
melkproducten en vele andere allergenen. Uiteraard is het mogelijk rekening te houden met speciale
dieetwensen. Indien u duidelijk aangeeft met welk dieet of allergeen onze koks rekening kunnen
houden, dan zorgen wij dat deze persoon aparte catering aangeleverd krijgt. Ondanks dat er
zorgvuldig gewerkt wordt, is het altijd mogelijk dat er toch nog sporen aanwezig zijn in onze keuken.
Wij weten hoe gevaarlijk bepaalde allergieën kunnen zijn, dus nemen wij dit zeer serieus en bepalen
in overleg met de klant wat wel en niet mogelijk is. Neem gerust contact met ons op voor meer
informatie.
Op onze website vindt u een overzichtelijke allergenenkaart.
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13.

M A T E R I A A L

E N

V E R H U U R

Voor elk evenement de juiste entourage. Wij bieden een groot assortiment huurgoederen voor
bijvoorbeeld recepties, feesten, beurzen etc. Wij zijn u graag van dienst met de organisatie van uw
feestelijke - of zakelijke aangelegenheid. Belangrijk om te vermelden is echter wel dat wij
uitsluitend materialen verhuren in combinatie met catering. Wij zijn genoodzaakt materiaal dat
ontbreekt of beschadigd is in rekening te brengen.
Mocht u iets willen huren dat niet in ons assortiment voorkomt, geef dit gerust aan in overleg is
namelijk veel mogelijk. Wij voeren het navolgende assortiment goederen voor dagelijks verhuur:

Glaswerk

Limonadeglas (per 25)
Longdrinkglas (per 25)
Wijnglas (per 25)
Bierglas (per 25)
Borrelglas (per 25)
Schenkkan
Champagneglas (per 36)
Cocktailglas (per 36)
Picardiglas (per 25)

Serviesgoed (per 10)

Dinerbord en bestek
Dessertschaaltje en bestek
Soepkom en lepel
Gebaksbord en vork
Tapasbord en bestek
Ontbijtbord en bestek
Lunchbord en bestek
Koffiekop, schotel en lepel

Meubilair

Dinertafel
Conferentiestoel
Klapstoel
Buffettafel
Afrok t.b.v. buffettafel
Statafel
Statafelrok
Picknicktafel + 2 banken
Kapstok + 40 houten hangers
Kamerscherm
Evenementkraam
Italiaanse ijswagen

Per stuk:

€ 0,29
€ 0,29
€ 0,39
€ 0,29
€ 0,25
€ 1,75
€ 0,32
€ 0,32
€ 0,25

Per stuk:

€ 0,85
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65

Per stuk:

€ 7,95
€ 2,95
€ 1,95
€ 7,95
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 14,50
€ 19,50
€ 24,50
€ 37,50
€ 99,00
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Diversen

Per stuk:

Biertap
Fles koolzuur
Koelbuffet (voor dranken)
Flessenkoelkast
Barombouw
Partytent (3 bij 3 meter)
Partytent (3 bij 4,5 meter)
Asbak
Dienblad
Pyramide gaskachel (incl. gas)
Palmplant
Vaasje bloemen (voor op tafel)
Rode loper compleet
Barbecue (incl. gas)
Prullenbak
Koffiezetapparaat
Koffiecontainer (10 liter)
Waterkoker
Toiletwagen
* Prijzen vaten bier
Heineken
20 liter € 99,50
50 liter € 159,50

Jupiler
20 liter € 89,50
50 liter € 139,50

€ 79,50
€ 9,50
€ 79,50
€ 59,50
€ 44,50
€ 59,50
€ 75,00
€ 0,65
€ 1,95
€ 89,50
€ 29,50
€ 7,50
€ 129,50
€ 30,00
€ 4,50
€ 19,50
€ 19,50
€ 7,50
Prijs op aanvraag
Hertog-Jan
20 liter € 99,50
50 liter € 159,50

Felsgold (Duits bier)
30 liter € 89,50
50 liter € 129,50

Prijzen bier zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alleen gesloten vaten kunnen retour!

Tentverhuur

Nog geen locatie voor uw evenement, huur dan bij ons een tent. Een grote tent kan ideaal dienen als
locatie voor een bruiloft, personeelsfeest of ander soort evenement. Alle tenten die wij verzorgen
zijn uiteraard schoon en prijzen zijn inclusief transport, de op- en afbouw en verzekering tegen
brand en/of stormschade. Ons assortiment bestaat uit partytenten, stretchtenten, aluminiumtenten
met en zonder vloer in verschillende soorten, maten en prijsklassen. Prijzen zijn op aanvraag.
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14.

D U U R Z A M E
V E S T I G I N G

Sinds maart 2020 is Uytewaal Catering verhuisd naar het
Zeilschip 48 op het bedrijventerrein de Meerpaal in Houten.
Tijdens de bouw van dit moderne pand lag het accent op
duurzaamheid. Deze vorm van nieuwbouw gaf ons de kans
om een modern, milieuvriendelijk en prachtig pand neer te
zetten. Hierdoor kunnen wij nog effectiever afval scheiden,
derving beperken, koken wij op inductie in plaats van gas
en maken wij gebruik van groene stroom. In onze
splinternieuwe keuken werken wij met de nieuwste high
tech apparatuur welke minder stroom verbruiken. Verder
maken wij gebruik van ledverlichting en zonnepanelen. Het
energieverbruik wordt verder beperkt door betere isolatie
en ventilatie en het feit dat wij gebruik maken van
warmtepompen.
Jaarlijks besparen wij 875.000 liter drinkwater. Dit
realiseren wij door het opvangen en opslaan van
regenwater in grote ondergrondse tanks, om vervolgens dit
regenwater te gebruiken voor interne processen.
Regenwater opvangen gebeurt vaker, maar alleen voor de
tuin en/of het toilet. Wij willen verder gaan en het
regenwater gaan gebruiken op de plek waar het meeste
kraanwater verbruikt wordt. Door middel van
microbiologische reiniging zijn wij in staat van regenwater
drinkbaar water te maken, een geweldig duurzaam
initiatief!
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15.

V E R G A D E R R U I M T E

Uytewaal Catering beschikt over een prachtige vergaderlocatie gelegen op de eerste verdieping in
ons moderne pand. Deze ruimte leent zich prima voor cursussen, trainingen, workshops en
vergaderingen. Er is capaciteit voor 12 stoelen (6-8 stoelen coronaproof). De locatie is exclusief
voor uw gezelschap en heeft een oppervlakte van 35 m2, tevens kunt u kosteloos gebruik maken
van de aanwezige kantine met bar. De ruimte is 7 dagen per week te huur, ook in de avond.
Even wat voordelen op een rij:
Scherpe prijzen (€ 175,- hele dag en € 95,- dagdeel)
LCD scherm 57 inch met HDMI aansluiting
Koeling met diverse dranken
Ruim voldoende daglicht
Luchtbehandeling
Wifi via glasvezelnetwerk
Gratis parkeren op ons eigen terrein
Centraal gelegen in Nederland (vlakbij de snelweg)
Lunch wordt in de keuken beneden vers bereid en geserveerd
Alles is mogelijk qua catering!
Vraag vrijblijvend naar onze flyer met hierin meer informatie over het assortiment en prijzen.
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16.

B E S T E L L E N

E N

C O N T A C T G E G E V E N S

Interesse en u wilt bestellen? Dit kan online, telefonisch, per e-mail of u komt gewoon even langs bij
ons op de zaak. Één van onze medewerkers helpt u graag met het opnemen van uw bestelling.
Wij komen de bestelling brengen en halen binnen 1 dag het serviesgoed, shaving dishes e.d. weer op.
Hiervoor brengen we geen schoonmaakkosten in rekening.

Leveren op zondag

In overleg leveren we ook op zondag, hiervoor wordt 10 % van de totaalsom extra in rekening gebracht.

Bezorgkosten

Bezorgkosten worden uitsluitend in rekening gebracht indien het bestellingen betreft onder: de 10
broodjes, 5 maaltijden en bij fruitmanden. Hiervoor wordt per bestelling €4,95 in rekening gebracht.
Bij bezorgingen buiten Houten worden de bezorgkosten in overleg besproken.
Lunch
Maaltijden
Buffetten
Partycatering

Informatie omtrent bestellen

– tot op de dag voor 10.00 uur (boven 25 personen graag uiterlijk 1 dag voor aanvang)
– tot op de dag voor 13.00 uur (boven 25 personen graag 3 dagen voor aanvang)
– graag 3 dagen voor aanvang
– in overleg

Contactgegevens
Adres: Zeilschip 48
3991 CT Houten

Telefoonnummer: 030 - 63 514 31
André Uytewaal: 06 - 290 42 590
Karin Leenen: 06 - 463 765 99
E-mail: info@uytewaalcatering.nl
administratie@uytewaalcatering.nl (financiën)
Website: www.uytewaalcatering.nl
Facebook: www.facebook.com/uytewaalcatering

Overige informatie

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Op al onze leveringen zijn
de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, welke te vinden zijn op onze website.
BTW nr.: NL 859259961.B01
K.v.K Utrecht: 728 50 027
Rekeningnummer: NL83RABO0329835033

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00uur (telefonische bereikbaarheid
tot 22.00 uur / catering buiten deze tijden in overleg)
Zaterdag: Catering conform afspraak
Zondag: Catering conform afspraak
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