
  Prijswijzigingen voorbehouden, indien ingrediënt prijzen exorbitant stijgen 

 

  

De Kort Catering FoodBook  
 Akkerzicht 

2021 
 



  Prijswijzigingen voorbehouden, indien ingrediënt prijzen exorbitant stijgen 

 

 

En waarom dan De Kort? 

De Kort Catering is een zelfstandige en onafhankelijke cateraar. 
Als opdrachtgever bent u dus niet gebonden aan vaste locaties of toeleveranciers. Daarom krijgt elke gelegenheid een originele opzet. Of het nu in een grote theaterzaal is of in het 
restaurant, De Kort Catering kent de weg naar een succesvol evenement ongeacht locatie! 

Onze persoonlijke aanpak garandeert dat creativiteit en kwaliteit in perfecte balans zijn. Dit begint al bij de eerste kennismaking. We bespreken uw wensen en combineren dit met onze 
creatieve mogelijkheden. Daarna kunt u genieten van een kleine proeverij om te bepalen of wij aan uw verwachtingen voldoen. Vindt u een persoonlijke aanpak, creativiteit, kwaliteit en 
vernieuwing belangrijk? Dan hebben we zeker een match! 

 
 

E-mail: info@dekortcatering.nl 
Telefoonnummer: 0161-240402 
Adres: Ericssonstraat 30 
Plaats: Rijen 
Postcode: 5121 ML 

 

mailto:info@dekortcatering.nl
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Akkerzicht 

Sit-down diners inclusief mastiek 
Sit-down voorgerecht 
Pepesan zalm € 8,25 

€ 8,99 (incl. btw) 
• Pepesan zalm - Trio radijs Komkommersiroop - Crème van gele wortel - Wasabi - Kaviaar 
 

Vitello new style € 8,25 
€ 8,99 (incl. btw) 

• Rosé gebraden tonijn – Joviander rib-eye – Kapperappeltjes – Groene asperge - Truffelaardappel salade 
 

Carpaccio Buffel Mozzarella € 8,25 
€ 8,99 (incl. btw) 

• Carpaccio buffel Mozzarella – Chioggia biet – Red meat radijs – Zoetzuur komkommer -  Krulsla – Pesto vinaigrette 
 

Soepen 
Thaise pompoen soep € 4,95 

€ 5,40 (incl. btw) 
• Thaise pompoen kokos soep - Cashewnoten - Kokos - Gember 
 

Zoete aardappelsoep € 4,95 
€ 5,40 (incl. btw) 

• Licht gebonden soep van zoete aardappel  - Geroosterde Cashewnoten - Bosui - Crème fraiche (V) 
 

Soupshots in beugelflesjes: Courgette - Bospeen - Kerrie € 3,20 
€ 3,49 (incl. btw) 

Een ultieme cocktail aan smaken serveren we in een beugelflesje. Gezonde, grappige en kleurrijke soepjes. 
 
• Courgettes, velderwtjes en gerookte zalm 
• Bospeen, sinaasappel, pompoen en dragon. 
• Licht gebonden soep van Kerrie, appel, kokos en gele paprika 
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Sit-down tussengerecht 
Lamshaasjes  € 10,50 

€ 11,45 (incl. btw) 
•   Lamshaasjes verpakt in een Brioche kruidenjasje – Gekonfijte witlof - jus Rozemarijn 
 

Rode mul € 12,00 
€ 13,08 (incl. btw) 

• Rode mul – Kroepoekkorst – Kokosschuim – Gember – Kopert tuintje 
 

Cannelloni Ricotta € 12,00 
€ 13,08 (incl. btw) 

• Cannelloni Belgische spinazie - Ricotta - saus van pof tomaatje 
 

Sit-down hoofdgerecht 
Hollandse runder bavette € 17,25 

€ 18,80 (incl. btw) 
• Getrancheerde Hollandse runder bavette - Jus van Morilles - Bosratatouille - Puree zoete Bataat - Krokantje Serranoham - Bimi 
 

Dorade Royal € 17,25 
€ 18,80 (incl. btw) 

• Doradefilet royale   - Mousseline van  bosui en Pistache – Schuim Thaise kerrie – Kroepoek van Rozenwater – Curry Langoustine 
 

Portobello stapelaar € 17,25 
€ 18,80 (incl. btw) 

• Stapelaar van Portobello – Polenta – Bimi – Beukenzwam - Saus van poftomaat 
 

Gegrilde runder-entrecote € 17,25 
€ 18,80 (incl. btw) 

• Gegrilde Hollandse runder-entrecote – Mousseline van biet – Roseval aardappeltjes gekonfijt - Pittige groene groenten - Jus van zoethout 
 

Kabeljauw - Zilte groentes € 17,25 
€ 18,80 (incl. btw) 

• Op de huid gebakken kabeljauw – Zalf van Aardappel - Schuim van saffraan - Groene asperges – Zilte groentes 
 

Taartje Polenta € 17,25 
€ 18,80 (incl. btw) 

• Taartje van Polenta -  Belgische spinazie – Beukenzwam -  Schuim van Gruyère kaas 
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Sit-down nagerechten 
Dronken streekaardbeien € 6,75 

€ 7,36 (incl. btw) 
• Dronken streekaardbeien - Mousse - Red Velvet - Witte chocolade - Pistache 
 

Green Twist € 6,75 
€ 7,36 (incl. btw) 

• Biologisch komkommer ijs - Limoenchocolade - Basilicumsiroop - Pistache spongecake - Kopert tuintje – Pistache-crumble 
 

Fruittuintje mini € 6,75 
€ 7,36 (incl. btw) 

• Fruittuintje mini – Sorbet citroen limoen – Sorbet mango passie – Sorbet bloedsinaasappel 
 

Dessert: Mini assortiment 4 keuzes. (Per stuk) € 3,50 
€ 3,82 (incl. btw) 

• Mini verse fruitsalade met een Grand Marnier Sabayon 
• Bloempotje met chocolademousse - aarde van Oreo koekjes - takje mint 
• Mini Tiramisu - Lange vinger - Kaffee Kahlua 
• Panna cotta met een chocoladegelei en een witte chocoladecrunch 
 

Weckpotje Brabantse aardbeien  € 5,50 
€ 6,00 (incl. btw) 

•     Hollandse aardbeien met licht gezoete room 
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Sharing diners inclusief mastiek  

  

Sharing voorgerechten  

Mediteraans tapasgarnituur op tafel, gepresenteerd op een robuuste olijfboomplank € 11,75 
€ 12,81 (incl. btw) 

• Tapenade Funghi 
• Zwarte olijven tapenade 
• Op extra Vierge olijfolie zongedroogde tomaatjes, courgettes en paprika 
• Mediteraans vleesplateau, met diverse authentieke hammen zoals Serrano en Cecina de Leon 
• Flinterdun gesneden verse Albacore tonijn gemarineerd met verse Italiaanse kruiden. 
• Bourgondische broodsoorten met Brabants gezouten boter, zeezout en olijfolie extra vierge 
 

Vitello tonnato & Carpaccio  € 10,25 
€ 11,17 (incl. btw) 

• Carpaccio: Runderlende – pesto gegrilde paprika – Grana Padano – cress 
• Vitello tonnato, gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes en rode ui 
• Caprese salade, verse buffel mozzarella, rijpe tomaten en basilicum. 
• Exclusieve krokante broodstengels- Batard-Boulot-de Campagne -Provençaals gemarineerd met olijfolie extra vierge, zeezout en roomboter 
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Sharing hoofdgerechten 
Table Mediterrane 1: Hoofdgerecht € 25,25 

€ 27,52 (incl. btw) 
• Mediterrane vissersratatouille:  Rode mul - Scampi - Zalm -  Zeebaars - Saus geroosterde tomaat 
• Estouffade Provence: Runderstoof Blonde d Aquitane - Provencaalse groente -  kalfsjus - tijm - Aardappel in schil. 
• Aardappel uit de oven:  Roseval - Truffel - Zoete - Charlottel -  Verse Rozemarijn - Olijfolie - Zeezout. 
• Gesauteerde bospaddenstoelen zoals oesterzwammen, Shi-take en kastanjechampignons met Pancetta en verse salie 
• Roma tomaten uit de oven met Ricotta, olijfolie en verse basilicum 
• Salade geroosterde groentes met olijfolie op smaak gebracht met vers Italiaans kruidentuintje. 
• Salade van verse peulvruchten met mosterd en dragon 
• Salade van waterkers, basilicum, dille, buffelmozzarella en pistachenootjes. 
 

Table Mediterrane  2 hoofdgerecht (Roodbaars, Gamba en Ossenhaas) € 38,25 
€ 41,69 (incl. btw) 

•   Mediterrane gamba's naturel gebakken in olijfolie met een beetje knoflook, verse peterselie en afgeblust met citroen en witte wijn. 
•   In zijn geheel in de roomboter gebraden Hollandse runderhaas met apart gepresenteerde kalfsjus met Cantharellen en gekonfijte sjalotjes 
•   Gesauteerde roodbaars  - Haricots vert - Gele courgettes - Saus schaal , schelpdieren. 
•   Aardappel uit de oven:  Roseval - Truffel - Zoete - Charlottel -  Verse Rozemarijn - Olijfolie - Zeezout. 
•   Gesauteerde bospaddenstoelen zoals oesterzwammen, Shi-take en kastanjechampignons met Pancetta en verse salie 
•   Roma tomaten uit de oven met Ricotta, olijfolie en verse basilicum 
•   Salade geroosterde groentes met olijfolie op smaak gebracht met vers Italiaans kruidentuintje. 
•   Salade van verse peulvruchten met mosterd en dragon 
•   Salade van waterkers, basilicum, dille, buffelmozzarella en pistachenootjes. 
 

Table Italiano 3 : Gedekte Italiaanse hoofdgerecht € 19,75 
€ 21,53 (incl. btw) 

Op basis van onze eigen verse producten nemen wij u mee naar het zuiden waarin we zorgen voor sfeervolle gedekte tafel met pannen op de tafel in een zorgeloze ambiance. 
 
• Kalfsgehaktballetjes -  Wilde spinazie - Mozzarella - Napolitaanse saus 
• Romige Farfale Carbonara - Spekreepjes - Parmezaan - Bosuitjes. 
• Ravioli met walnoot, rucula en rucola pesto 
• Aardappel uit de oven:  Roseval - Truffel - Zoete - Charlottel -  Verse Rozemarijn - Olijfolie - Zeezout. 
• Geroosterde grove Italiaanse groenten met truffelolie en knoflook. 
• Salade Caprese: Pomodoritomaten- verse basilicum- olijfolie- Basalmicodressing. 
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Buffet  

Lentebuffet 2021 (900 gram) € 20,75 
€ 22,62 (incl. btw) 

Warme items: 
• Zalmbiefstukjes, witvisfilet met  Hollandaise saus 
• Maïskipsaté bereidt met Marokkaanse Ras el-Hanout kruiden 
• Zomerkrieltjes bereid in roomboter met verse peterselie en bieslook 
 
Koude items: 
• Zomerse Niçoise salade, knapperige sla met tonijn, haricots verts, gekookt eitje 
• Pastasalade met bospaddestoelen, zongedroogde tomaatjes, Padano en een truffeldressing 
• Roomboter - Kruidenboter 
• Diverse Bourgondische broodsoorten 
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Streetfood items exclusief foodtruck 

Pokébowl met kip € 5,25 
€ 5,72 (incl. btw) 

• Kip: Rijst - komkommer - wortel - ananas - bosui - avocado - kokos - yakitoridressing 
 

Pokébowl vegetarisch € 5,25 
€ 5,72 (incl. btw) 

• Vega: Rijst - tahoe - pompoen - wortel - komkommer - zeewiersalade - doperwten - wasabidressing 
 

Soupshots in beugelflesjes: Pompoen (V) € 3,45 
€ 3,76 (incl. btw) 

• Pompoensoep - Pistache - kokos - Sambal 
 

Pitabroodje met Smooking zalm € 4,95 
€ 5,40 (incl. btw) 

• Pita smooking zalm met frisse rauwkorst en zoet/zuur van komkommer 
 

De Kort Burger Normal 2020 € 7,25 
€ 7,90 (incl. btw) 

• 100% Schotse Angus beef burgers juicy from the grill!! Onze eigen flamboyante homemade burger op een groen briochebroodje, zwarte knoflook - truffelsaus, red chart bietenblad en rode 
ui pickles.                                    
 

Halve wrap met Surinaamse kip € 4,30 
€ 4,69 (incl. btw) 

• Halve Surinaamse kip warm met chipotle/truffel saus 
 

Halve wrap gegrilde Falafal (V) € 3,80 
€ 4,14 (incl. btw) 

• Halve wrap gegrilde Falafal 
 

Uit de oven Roseval - Truffel - Zoete en Charlotte aardappel (V) € 4,65 
€ 5,07 (incl. btw) 

Bestaande o.a. uit: 
• Truffel, zoete en Charlotte aardappel afgetopt met een dragonmayonaise. 
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Barbecues inclusief op houtskool gestookte barbecues 
Basis pakket Surf & Turf  (4x porties vlees-vis p.p.) € 22,25 

€ 24,25 (incl. btw) 
Arrangement bestaande uit: 
• Gekruide malse kipfilet met kerriemarinade 
• Karbonade van de schouder 
• Kip saté spies 
• Bourgondische grillburger 
• Pikant gekruid barbecueworstje 
• Zalm en papilotte met fijne groenten en kruidenboter 
 
Aangevuld met diverse salades, broodsoorten en sauzen zoals: 
• Komkommersalade  Oosters, zoetzuur en rode ui- koriander 
• Salade Rode kool, appel, noten en zoetzuur 
• Romige aardappelsalade  huisgemaakt 
• Catalaanse marktsalade  van witlof, roodlof en sinaasappel Machego 
• Brood & Co: Boulot de Campagne - Ciabatta met kruidencrème en Noordzee gezouten boter 
• Huisgemaakte knoflookmayonaise, huisgemaakte cocktailsaus, barbecue sweet honing saus en satésaus 
 

Medium pakket Surf & Turf  (4x porties vlees-vis p.p.) € 24,50 
€ 26,71 (incl. btw) 

Arrangement bestaande uit: 
• Huisgemarineerde buikspek gemarineerd met soja, knoflook, koriander, peterselie, ketjap en sambal badjak 
• Kippendijspies Oosters gemarineerd met kokosmelk, sjalot, knoflook en koriander 
• Bourgondische runderburger 
• Brochette medaillons (Livar spek  - zwarte peper) 
• Gemarineerde Lamsrack met verse kruiden 
• Scampi’s met verse tuinkruiden, olijfolie en zwarte peper 
• Seizoensgebonden groentes van de grill bestaande o.a. uit rode ui, bospeen, champignon, paprika rood en gele wortel 
 
Aangevuld met diverse salades, broodsoorten en sauzen zoals: 
• Komkommersalade  Oosters, zoetzuur en rode ui- koriander 
• Salade Rode kool, appel, noten en zoetzuur 
• Romige aardappelsalade  huisgemaakt 
• Catalaanse marktsalade  van witlof, roodlof en sinaasappel Machego 
• Brood & Co: Boulot de Campagne - Ciabatta met kruidencrème en Noordzee gezouten boter 
• Huisgemaakte knoflookmayonaise, huisgemaakte cocktailsaus, barbecue sweet honing saus en satésaus 
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Bijzonder pakket  (4x porties vlees - Vis p.p.) € 30,50 
€ 33,25 (incl. btw) 

Arrangement bestaande uit: 
• Diamanthaas dikbil: Gemarineerd met zwarte peper, Noordzee zout, gepofte knoflook 
• Kippendijspies Oosters gemarineerd: Gemarineerd met kokosmelk, sjalot, knoflook en koriander 
• Bourgondisch kalkoenburger 
• Bavette rolletjes met parmaham: Gemarineerd met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
• Lomo gemarineerd met Italiaanse kruiden: Rozemarijn, tijm, oregano, laurier en knoflook 
• Gemarineerde Black tigerscampi's 
• Zalm & witvis brochette: Citroen peper en dille 
• Seizoensgebonden groentes van de grill: Bestaande o.a. uit: rode ui, bospeen, champignon, paprika rood en gele wortel 
 
Aangevuld met diverse salades, broodsoorten en sauzen zoals: 
• Komkommersalade  Oosters, zoetzuur, rode ui en koriander 
• Salade Rode kool, appel, noten en zoetzuur 
• Romige aardappelsalade  huisgemaakt 
• Marokkaanse salade van Kikkererwt, munt-komkommer, dille en wortel 
• Bruine en witte stokbroden met kruidencrème, Aïoli, tapenade, zwarte olijven tapenade, en olijfolie extra vierge 
• Huisgemaakte knoflookmayonaise, huisgemaakte cocktailsaus, barbecue sweet honing saus en  satésaus 
 

Green Egg - OFYR € 35,00 
€ 38,15 (incl. btw) 

Arrangement bestaande uit: 
• Runderhaas live van de grill 
• Kalkoenfilet: Gebraden kalkoenfilet met mosterdlak (heel) 
• Canadese zalmspiesen met citroenpeper en dille 
• Scampispies: Gebakken gamba's in knoflookolie 
• OFYR: Groentes & Kruiden 
 
Aangevuld met diverse salades, broodsoorten en sauzen zoals: 
• Salade Griek tomaat - Komkommer - Kalamata olijf - Courgette, aubergine grilled - Dodoni Feta - Olijfolie 
• Salade pompoen - gerookte Knoflook - Pompoenpitten - Rode ui  - Peterselie - Sesampasta 
• Salade Caprese Pomodoritomaten- verse basilicum- olijfolie- Basalmicodressing. 
• Roseval aardappelsalade met bieslook 
• Gepofte aardappel - zure room - verse groene kruiden 
• Boerenland broden en stokbroden met kruidenboter 
• Sweet chilisaus, Knoflook- bieslooksaus, Kruiden-mosterdsaus 
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