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Catering
Lekker en gemakkelijk,
onze heerlijke hapjesschotels

Poelier ter Brake
Brinkstraat 17A, Denekamp 

Telefoon 0541 - 351 361 
info@poelierterbrake.nl
www.poelierterbrake.nl

Hapjes

Partyhapjespan

Pan aanzetten met deksel erop, 

stand 1, 30 minuten wachten, 

stekker eruit en klaar !

Hapjespan (80 hapjes)  

Kipkluifjespan

• Gegrillde borrelpootjes en 

tv-sticks

Balletjespan

• Gehaktballetjes in diverse 

smaken

Beenhampan

• Beenham met gebakken 

champignon en ui

Hapjesschotel (40 stuks)  

Luxe hapjesschotel (25 stuks)  

Minibuffettafel  

Hapjespan met 80 hapjes

• Opgemaakte rundvleessalade

•  Steenovenstokbrood met 

kruidenboter

• Rauwkost

• Incl. buffettafel en laken, borden 

bestek servetten en de afwas 

Onze buffetten worden in eigen keuken 
bereid. Ambachtelijk, vers en lekker

Onze warme en koude buffetten, onze ambachtelijke salades 
en onze hapjesschotels zijn ideaal wanneer u een feestje heeft 
en voor een grotere groep iets lekkers op tafel wilt zetten. 
Huisgemaakte kwaliteit voor bedrijfsfeesten, buurtfeesten, 
verenigingsfeesten en familiefeesten. Wij hebben een gevarieerd 
assortiment waarmee wij voor u een oplossing op maat kunnen 
samenstellen. Voor elke gelegenheid en elk budget. Alles met de 
lekkerste en meest verse ingrediënten. Daarmee zet u niet alleen 
variatie, maar ook gegarandeerd iets lekkers op tafel.

• Gehaktballetje

• Borrelpootje

• Tv-stick

• Sateetje

• Spareribje

• Boerenbrok

• Grillworst 

• Kipvinkje 
Voor 49.50

Voor 34.50

Voor 34.50

Voor 34.50

• Gevuld eitje

• Kaasblokje met ananas

• Kipgrillworst

•  Gehaktballetje

• Ham asperge

Voor 24.95

• Gerookte zalmwrapje

• Gevuld eitje

• Stokbroodje filet Americain

• Cupje met salade en gerookte 

kipfilet

• Haring op roggebrood 
Voor 24.95

Voor 10-12 pers 129.50

Wij rekenen 10.00 statiegeld 

voor schaal of 30.00 partpan. 

Wijzigingen voorbehouden. 



lekker, vers en ambachtelijk
Met onze warme en koude buffetten
zet u gegarandeerd iets lekkers op tafel...

Onze buffetten zijn geschikt voor elke 
smaak. Voor iedereen iets lekkers!

Grote buffetten 
vanaf 20 personen 

Huis buffet: 

•  Royaal gegarneerde 

huzarensalade

•  Verse rauwkost salade

•  Boeren stokbrood met 

kruidenboter

•  Warme achterham met 

beenhamsaus

• Kipdijstukjes in  pindasaus

Dinkels buffet:

•  Royaal gegarneerde 

rundvleessalade

•  Twentse eiersalade met gevulde 

eitjes

•  Pastasalade

• Verse rauwkost salade

•  Boeren stokbrood met 

kruidenboter

• Gehaktballetjes in pittige saus

•  Warme achterham met 

beenhamsaus

• Kipdijstukjes in pindasaus

• Aardappelwedges

Stamppot buffetten
In seizoen

Doarper winterpot

•  Boerenkool met rookworst, jus 

en augurken of zuurkool met 

verse worst en jus of hutspot met 

speklapjes en jus

Jager’s buffet

•  Hutspot met hertenhachee, 

zilveruitjes en mosterd

Boer’n Leu buffet

Grote pan roerbakvlees

• Gegarneerde rundvleessalade

•  Roerbakvlees naar keuze met 

pitabroodjes, knoflooksaus en 

rauwkost

Singraven buffet:

Nagerechten buffet:

• Fruitsalade met slagroom

• Chocolade-  en chipolatabavarois

• Diverse ijssoorten  met slagroom

Twents buffet Saladeschotels 
vanaf 6 pers

Kip-ei salade van het huis

Luxe opgemaakte kip-eisalade 

incl. stokbrood twee sausjes en 

kruidenboter.

Rundvleessalade van het huis

Heerlijke salade met royale 

garnituur en garnering incl. 

stokbrood, twee sausjes en 

kruidenboter.

Zalmsalade van het huis

Zalmsalade, gegarneerd met 

gerookte vissoorten incl. stokbrood, 

twee sausjes en kruidenboter.

Alle prijzen zijn inclusief

(vanaf 20 personen)

• borden en bestek

• bezorgen en ophalen

• afwassen

Kleinere of grotere groepen 

prijzen in overleg. 

Natuurlijk kunnen wij niet 

ons hele assortiment op 

deze folder zetten, dus als 

u vragen heeft of u wilt iets 

wijzigen, bel ons gerust en 

wij helpen u graag verder.

Prijs per persoon 12.95

Prijs per persoon 18.95

Prijs per persoon 12.95

Prijs per persoon 13.95

• Boerenkool en zuurkool

•  Rookworst, ribbetjes en 

speklappen

• Jus, augurken en appelmoes

• Mosterd en piccalilly 
Prijs per persoon 14.95

Prijs per persoon 11.95 
Vanaf 30 personen

Broodjes warme ham

Warme ham op extra groot broodje 

met gebakken champignons, ui en 

beenhamsaus

Prijs per persoon 3.50 
Vanaf 30 personen 

•  Royaal gegarneerde 

rundvleessalade

•  Zalmsalade met gerookte zalm, 

forel en makreel

•  Plank met gerookte boerenham 

en meloen

• Glaasjes met Noorse garnaaltjes

• Verse rauwkostsalade

•  Boeren stokbrood met 

kruidenboter

•  Varkenshaaspuntjes in 

champignon roomsaus

• Kipdij roerbak 

•  Gehaktballetjes in saus 

•  Zacht gegaard rundvlees in rode 

wijn saus 

• Aardappelwedges

Prijs per persoon 27.95

Prijs per persoon 7.50

• Boerenkool, zuurkool en hutspot

•  Rookworst, ribbetjes, verse 

worst en speklappen

•  Hachee jus, augurken en 

appelmoes

• Mosterd en piccalilly

Prijs per persoon 19.95 Prijs per persoon 6.95

Prijs per persoon 5.95

Prijs per persoon 8.95




