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CREW CATERING
Omdat wij begrijpen dat je tijdens de voorbereiding van jouw evenement al genoeg zaken
hebt om je druk over te maken, willen wij graag 1 zorg uit handen nemen,
de crew catering!
Niks is zo belangrijk als een crew die vol energie zit om zijn werk zo goed mogelijk uit te
voeren, een goede maaltijd is daarbij essentieel. Wij bieden verschillende vormen van crew
catering aan met 1 belangrijke gemeenschappelijke eigenschap, ze worden allemaal bereid
met verse, voedzame en gezonde ingrediënten zodat jouw crew weer vol energie zit!
Hieronder enkele voorbeelden van de crew catering maar wij maken graag een offerte op
maat voor jouw event! info@puurcateringutrecht.nl

MAALTIJDEN I om zelf op te warmen I vanaf 50 maaltijden I € 5,50
 Roti І kip І aardappelen І boontjes
 Penne І zalmfilet І courgette І prei І roomsaus
 Kip І noedels І Chinese kool І taugé І oestersaus
 Rendang van rundvlees І sajoer boontjes І witte rijst
 Curry van zoete aardappel I kikkererwten I feta
 Chili con carne І bruine bonen І aardappel puree
 Stamppot І prei І spinazie І varkenssaucijs
 Kip spies І bami І satésaus І kroepoek І atjar
 Pastasalade I geitenkaas I spinazie I peer
 Spaghetti І rundergehakt І courgette І tomatensaus
 Kip kerrie І bloemkool І komkommer salade І witte rijst
 Gehaktballen І gebakken aardappels І broccoli
BUFFET I vanaf 20 personen I brood & aïoli I 2 uur chef op locatie I € 12,50
 Maaltijd I kalfsragout met paddenstoelen en witte rijst
 Maaltijd I rucola stamppot met speklappen en gehaktballen
 Salade I mozzarella, tomaat, rucola en een muntdressing
 Salade I geitenkaas, pasta, avocado en gemarineerde paprika
De hierboven genoemde prijzen zijn p.p. en exclusief 6 % BTW. Over de kosten van spijzen,
koffie, thee, vruchtensappen en frisdranken brengen wij 6% BTW in rekening. Over alle
overige kosten berekenen wij 21% BTW.
Binnen 10 km van postcode 3523 CD in Utrecht komen wij gratis leveren, daarna rekenen wij
0,35 €/km.

