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Welkom

Aan tafel!
“Liefde voor voedsel zit 
in onze genen gebakken”

Voedsel niet als wegwerpartikel, maar als iets 

dat je moet bewonderen en koesteren als 

een waardevol geschenk van een dierbare. 

Zo hebben mijn ouders mij altijd geleerd om 

met voedsel om te gaan. En die liefde voor 

voedsel gaat ver terug. Sinds 1830 is de naam 

Van Marle verbonden met verse en eerlijke 

producten. Eerst door het telen van aardap-

pelen en groenten, daarna met de verkoop en 

nu maken we er de lekkerste gerechten mee 

voor onze catering, events en maaltijden aan 

huis.

 

We zijn onlangs verhuisd naar een gloed-

nieuw pand in IJsselmuiden. Vol met geavan-

ceerde keukenapparatuur waarmee onze 

koks vol enthousiasme en passie aan de slag 

kunnen. Ons team bestaat inmiddels uit meer 

dan honderd bevlogen medewerkers. Ik sta 

er zelf soms nog steeds verbaasd naar te kij-

ken als ik al die koks bezig zie in onze nieuwe 

keukens. Fantastisch om te zien hoe de keu-

kenbrigade als een geoliede machine hier te 

werk gaat, vakmanschap en streven naar per-

fectie gaan hier hand in hand met de dyna-

miek in de keuken als extra dimensie, enorm 

genieten!

Deze keuken lijkt natuurlijk niet meer op het 

oude fornuis en de gietijzeren pannen waar-

in mijn oma haar stoofpotje bereidde. Maar 

de liefde voor voedsel en de passie om er 

iets lekkers van te maken hebben we kun-

nen doorgeven en dat straalt van de gezich-

ten van mijn koks af. Net als bij de bewoners 

rond die stokoude Griekse olijvenboom, is de 

puurheid van voedsel en de hartstocht om 

daarmee te koken, dat wat ons bindt. En dat 

is iets waar ik ongelooflijk trots op ben.

 

Trots zijn we ook op het eerste Uitgekookt 

Foodbook dat nu voor u ligt. Het geeft 

u een beeld van wie we zijn en wat 

we culinair voor u kunnen bete-

kenen. Lees het met plezier, doe 

leuke ideeën op en hopelijk zien 

we elkaar dan binnenkort eens 

aan een prachtig gedekte tafel.

Johan van Marle
Oprichter en eigenaar

Op het Griekse eiland Kreta, iets ten zuiden van het dorpje Vouves, 
staat naar verluidt de oudste olijvenboom ter wereld. De indrukwekkende 
boom, zo’n 5.000 jaar oud, levert nog steeds zalige en prachtige olijven. 
Dat wonder moest ik natuurlijk zien tijdens mijn vakantie op het eiland. 
De puurheid van de vrucht en de liefde waarmee dorpsbewoners 
er gerechten en olijfolie mee maakten, raakte me. 

5000 JAAR OUD
De oudste olijvenboom ter wereld groeit 

op het Griekse eiland Kreta. De antieke 

boom staat iets ten zuiden van het 

dorpje Vouves.
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InhoudInhoud
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Een hele goede 
morgen
De beste start van de dag voor u 

en uw gasten met een compleet 

ontbijtbuffet. Dat is nog eens 

lekker wakker worden.
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La vita è bella
“Hoe maken ze dit zo lekker?” 

Doe als de Italianen en geniet met 

familie en vrienden van deze 

uitzonderlijk smakelijke buffetten.
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Zomer + Buiten 
= Barbecue
Steek de barbecue maar vast 

aan, want het worden lange 

zwoele zomeravonden met deze 

barbecue-buffetten met voor 

ieder wat wils.

58 Recept van onze chef: carpaccio 
rode biet & banoffee toetje
Van de chefkok is dit eenvoudige maar zaaaalige recept 

om uw familie en gasten eens mee te verrassen. U bent 

zelf een keukenprins(es)!

Inhoud 

De vork werd voor het eerst gebruikt door de oude 
Grieken. Het grote bestek had twee tanden en 
hielp bij het snijden en opdienen van vlees. Met de 
tanden werd voorkomen dat het vlees draaide of 

bewoog tijdens het snijden.

08 Feestelijke catering
      

13 Recept van onze chef: 

 Langzaam gegaard buikspek 
      

14 Lunch voor topoverleg
      

18 De legende van de tapas
      

19 Hapjes & tapas plateaus 
      

22 Borreltijd met hapjes
      

26 High Tea
      

28 High Wine
      

30 Buffetten Oer-Hollands genieten

38 Het Midden-Oosten op tafel
      

40 India: Dans van 
 kruiden & specerijen
      

52 Live Cooking
      

56 Desserts
      

60 Evenementen
      

64 Stijlen
      

66 Tips voor uw evenement 
      

68 Verhuurlocaties & tenten 
      

72 Nawoord en contactgegevens

6 MANIEREN OM UW ETEN TE SERVEREN
Seated Dinner - Ideaal voor formele evenementen

Buffet - Meer variatie en keuze voor gasten

Walking dinner - Dé formule voor het stimuleren van netwerken

Live cooking - Gegarandeerde sfeermaker

Food Trucks - Ideaal voor grote en kleine evenementen

Sharing plates - Heeft alle voordelen van seated dinner in combinatie met buffetten
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CateringCatering

Een evenement of feest, groot of klein, het is voor een 

gastvrouw of gastheer altijd weer spannend. Is aan 

alles gedacht? Er gaat toch niks mis? Een evenement 

moet ook voor de host ontspannen en een feest zijn. 

Veel ondernemers en particulieren kiezen daarom voor 

Uitgekookt, feestelijke catering zonder zorgen.

Want of het nu gaat om een verjaardag bij u thuis of 

een groots bedrijfsevenement, wij zijn er om er samen 

met u een onvergetelijke en heerlijke dag van te maken. 

Dat doen we met diverse vers bereide buffetten tot de 

complete verzorging van uw evenement. Een kinder-

feestje, buurtbarbecue, trouwerij, personeelsfeest, be-

drijfsopening of klantendagen; wij zijn van alle markten 

thuis. 

Blader lekker verder. We vertellen u alles over onze 

heerlijke verse buffetten. Geniet en fantaseer alvast 

stiekem over het volgende feest dat u wilt geven.

Het drankbuffet staat er strak bij, bediening is er klaar voor, koks leggen 
de laatste hand aan de presentatie van hun creaties. Muziek, verlichting, 
aankleding en temperatuur wanen je in de Mediterranée. Wat een heerlijke 
sfeer. De gastheer, vrolijk, tikkeltje gespannen, geeft de eventmanager een 
complimenterende klop op zijn schouder. “Het ziet er fantastisch uit.” 
De eersten van de ruim driehonderdvijftig gasten wandelen inmiddels 
de grote gezellige partytent binnen. We gaan beginnen...

Feestelijke
catering zonder

zorgen

UITGEKOOKT CATERING

IN CIJFERS:
      

Jaarlijks mogen wij ruim

120.000 gasten bedienen.
      

Dat doen we met: 3 eventplanners, 
25 cateringmedewerkers 
en 8 koks.
      

We dekken zo’n 8.000 tafels en 

doen ruim 4.000 keer de afwas.
      

Met onze 12 keukenmessen 
snijden we zo’n 4.500 kroppen sla, 
7.000 tomaten en 5.300 uien.
      

Ook het afgelopen jaar waren we 

dankbaar voor alle 3.273 
persoonlijke bedankjes.

12x

4.500x

5.300x

7.000x
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De zon prikt voorzichtig door de gordijnen. Het is een stralende ochtend. 
Het begin van een mooie en gezellige dag. Sommige gasten zijn al wakker. 
Er wacht een smakelijk ontbijt op ze. En daar heeft u geen seconde voor in de 
keuken gestaan. Vers gebakken knapperig brood (dat ruikt zo lekker ‘s morgens), 
verse sapjes, ambachtelijke vleeswaren en eieren van scharrelkippen. 

Een goed begin van de dag!

Koffie, 
krantje, 

croissantje

Goodmorning
sunshine

Ontbijtbuffet

OntbijtbuffettenOntbijtbuffetten

- Vers gebakken knapperig brood
 Vers gebakken waldkornbroodjes, witte 

 pistolets, roomboter croissants en rozijnenbroodjes 

- Beschuit & crackers 
 van bakkerskwaliteit
- Volle schaal met vers handfruit
- Verse dranken
 Melk, jus d órange 

- Assortiment kaas van de boer
 Jong belegen, geitenkaas, oude kaas

- Assortiment verse vleeswaren
 Gebraden kipfilet, boeren achterham, 

 gebraden rosbief

- Heerlijke warme gerechten 
 (hiervoor komt u uit uw bed)
 Pancakes, Trostomaatjes in de oven (met 

 gesmolten kaas!), scrambled eggs (klassieker), 

 gebakken bacon

- Zoet beleg (in handige kleine kuipjes)
 Frambozenjam, pindakaas, Nutella, 

 bloemenhoning

- Boter en Margarine
- Verse zuivel om te eten
 (Smaak)volle yoghurt, granola, magere kwark
        

 16,95 p/p    Minimaal 15 personen

Prijs p/p

€16,95*

VROEG VERLIEFD
80% van de Nederlanders 

vindt ontbijt een goed moment 

om meer tijd te maken 
voor elkaar.

Een hele
goede morgen
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Recept van onze chefOntbijtbuffetten

Gezonde Start van de Dag
Begin de dag goed met dit verrassende ontbijtbuffet! Dit gezonde ontbijtbuffet 
bestaat uit een heerlijke wrap, salade, kwark, sapje, rozijnenbonkje en een 
heerlijke suikervrije muffin! Beter kun je de dag niet starten! Proef het zelf...

- Breakfast wrap

- Zoete aardappelsalade (dat is verrassend 

 lekker wakker worden!)

- Kwark met granola (in stijlvol glaswerk) 

- Jus d órange

- Suikervrije muffin 

- Bonkje rozijn
        

 12,95 p/p    Minimaal 15 personen

Prijs p/p

€12,95*

Recept van
chefkok Jesse:

Oké, wat heb je nodig?
- Minimaal 1 kg. varkensbuikspek van de slager

- Ongeveer 1 liter kippenbouillon (de exacte

  hoeveelheid hangt af van de grote van het 

 stuk buikspek)

Je hebt de volgende keukenbenodigdheden nodig
- Oven, ovenschaal, pan, mes

Hoe gaan we dit varkentje wassen?
- Verwarm je oven voor op 230 graden Celsius

- Leg het stuk buikspek in zijn geheel in de ovenschaal  

 met het spek omhoog

- Snijd met een mesje strepen of een raster in de 

 vetlaag (pas op niet te diep)

- Plaats de ovenschaal met buikspek in de 

 voorverwarmde oven en zet de timer op 30 minuten

- Zet ondertussen de kippenbouillon op

- Na de 30 minuten haal je de ovenschaal uit de oven 

 en laat je de oven afkoelen naar 140 graden celsius

- Vul de ovenschaal met de kippenbouillon tot het 

 vlees half tot driekwart onderstaat

- Plaats de schaal terug in de oven en zet de timer 

 op 3(!) uur

- Ga een boek lezen, kop koffie drinken bij de buren 

 of een film* kijken

- Na zo’n 3 uur in de oven zal de hoeveelheid vocht 

 zijn behoorlijk afgenomen. Het overgebleven 

 vocht giet je uit de ovenschaal

- Warm je oven weer op tot 230 graden celsius

- De finishing touch: bak alles nog even goed aan 

 voor 20 minuten zodat er een krokante laag ontstaat

Klaar, eet smakelijk!

Langzaam gegaard buikspek
Buikspek is een stukje varkensvlees dat afkomstig 
is van hetzelfde deel waar de slager altijd onze 
speklapjes van snijdt. Wij nemen voor dit recept 
geen lapje, maar het hele stuk. Wij gaan het net even 
anders doen en het buikspek in zijn geheel garen. 
Dit recept is eenvoudig te maken, het zit boordevol 
smaak en er is eindeloos mee te variëren.

Verwerk dit mooie stukje vlees in een klein 
gerechtje voor vrienden op een gezellige 
borrelavond. Lekker met appelcompote, 
Ras el Hanout-mayonaise en selderij.

TIP: Als je extra smaak aan

je buikspek wilt geven kun je 

het van te voren pekelen of 

marineren.TIP! 
van onze 

chefs
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“Dit wordt een belangrijk overleg. De deal moeten we sluiten.” De impact van een goede 
lunch op de tevredenheid van deelnemers aan een bijeenkomst wordt vaak onderschat. 
Dat is niet terecht, want verrassend lekker eten en drinken als onderbreking van een 
vergadering is van grote invloed, zo blijkt uit onderzoek onder honderden deelnemers. 
Locatie, temperatuur, licht en vooral het eten en drinken zijn bepalend voor de sfeer.

Lunch Lunch

Lunch voor 
topoverleg

Saladebuffet trendy

Vers geoogst en gesneden salades
- Salade van kip en mango

- Aardappelsalade met spek en peterselie

- Healthy quinoa salade

- Salade tabouleh met Marokkaanse kip

- Pulled salmon salade met jongen boontjes

- Pulled beef salade met appeltjes

- Gemengde groene salade met seranoham 

 en geroosterde amandel

- Rode koolsalade met citrusvruchten

- Zomerse salade van jonge spitskool en ananas

- Urker vissalade

- Frisse zoete aardappelsalade met feta kaas

- Kikkererwten-bloemkoolsalade met tahinidressing

- Caprese salade

- Marokkaanse couscous.
        

Brood & smeersels (vers gebakken en knapperig)
- Rustiek desembrood, huisgebakken stokbrood, 

 Mediterraans brood, Smulkäse, huisgemaakte aïoli
        

 12,95 p/p    Minimaal 10 personen

Prijs p/p

€12,95*

De Zout-en-

Peper regel

Gebruik nooit ofte nimmer 

zout en peper voordat je begint 

met een zakenlunch. Zout en 

peper strooie
n voor het proeven 

insinueert namelijk dat je te snel 

conclusies trekt.
 Je gaat er al 

van uit dat zonder zout 

en peper de lunch minder 

zal smaken.

POPULAIR ALS LUNCH 
BIJ DE BUREN: 

 Italianen:  
 pasta, salade, espresso

 Engelsen: 
 kant-en-klare soep, sandwich

 
 Duitsers: 

 currywurst met friet, bier

 Oostenrijkers:  
 schnitzel met aardappelen

 Fransen: 
 sandwich met ham genaamd 

 “Le Parisien”

 Turken: 
 pide, plat Turks brood met 

 traditionele (sterke) koffie of thee
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Rijk belegde broodjes
(2 broodjes per persoon)
- Ouleaux van parmaham

- Broodje gegrilde kip

- Bagel met zalm

- Waldkorn met Kamper Terp kaas, mosterd, 

 appelstroop en rucola

- Wrap pulled pork

- Sandwich rol met eiersalade

- Waldkorn met ossenworst, truffel mayonaise 

 en Amsterdamse ui

- Tortilla van rode biet, gerookte kip, paprika en 

 peppadew mayonaise

- Flaguette met pulled salmon, roomkaas en 

 chutney van rode ui

- Broodje Beenham met honingmosterdsaus
        

Huisgemaakte soepen
(250 ml per persoon)
- Romige paddenstoelensoep met verse kervel

- Groene soep van doperwten en broccoli

- Verse tomatensoep met balletjes

- Hollandse boerengroentesoep met ballen

- Originele Zwolsche mosterdsoep

- Kerrie-courgettesoep

- Knolselderij met bacon en truffel soep

Iets lekker warms erbij
- Fritatta van spinazie, zongedroogde 

 tomaat, rode ui en Parmezaanse kaas

- Avocadoschotel met ei en spek

- Mini bapao met kip
        

Verse salades (250 gram per persoon)
- Zoete aardappelsalade met linzen en feta

- Kikkererwten & bloemkoolsalade met 

 tahinidressing

- Marokkaanse couscous

- Groene salade met seranoham en geroosterde

 amandel

- Jonge spitskoolsalade met ananas

- Oosterse salade van kip en mango

- Urker vissalade

- Pulled salmon salade

- Originele Amerikaanse coleslaw

- Pulled beef salade

Mix & Match Lunch

Verras uw gasten en uzelf met deze originele 
gezonde lunchbox.
- Magere kwark

- Vers gesneden seizoensfruit

- Wrap van rode bieten, avocado, kip en paprika

- Granola bar

- Groene Powersmoothie (yeah!)
        

 9,95 p/p    Minimaal 10 personen

Deze heerlijk gewone lunchbox geeft een welkome 
onderbreking van de dag.
- Sandwich rol met eiersalade

- Waldkorn met kip en pesto

- Candybar

- Handfruit

- Jus d órange
        

 7,95 p/p    Minimaal 10 personen

Healthy
Lunch Box

Lekker Normaal
Lunch Box

Lunch Lunch

- Bolero salade met kiwi, ananas en mandarijntjes

- Salade Tabouleh (vegetarisch)

- Aardappelsalade met spek en peterselie

- Koolsalade met citrusvruchten

- Smulkäse

- Verse pasta tonijnsalade
        

Lekkere lunch dranken
(kies 3 soorten, 1 glas per persoon)
- Versgeperste jus d órange

- Romige boer’n melk

- Romige boer’n karnemelk

- Smoothie van aardbei en basilicum (heerlijk!)

- Groene powersmoothie
        

Vers Fruit (200 gram per persoon)
- Extra zoete ananas, meloen soorten, mango, 

 druiven, kiwi, aardbei, bosbessen en rood 

 zacht fruit van het seizoen
        

  Minimaal 15 personen

Verrassend

lekker!

Lees hier 

verder

Prijs p/p
€7,95*

Prijs p/p
€9,95*

LUNCH;
middageten; le déjeuner;
frokost; μεσημεριανό; 
pranzo; Mittagessen; 
almuerzo.

Prijs p/p

€5,75*

Prijs p/p

€2,95*

Prijs p/p

€3,75*

Prijs p/p

€2,95*

Prijs p/p

€2,95*

Prijs p/p

€3,95*
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Wie denkt tapas, die denkt natuurlijk Spanje. Over het ontstaan van het 
beroemde kleine hapje doen heel wat legendes de ronde. De meest waarschijnlijke is wel 
dat een tapa een soort voorbeeld gerechtje is. Bedoeld voor ongeletterde gasten die het 
menu van de vele posadas, albergues of bodegas niet konden lezen. Het woord ‘tapa’ 
komt van het Spaanse ‘tapar’ wat deksel of bedekken, betekent. Op een zo’n deksel 
werd een beetje van het gerecht gedaan zodat gasten even konden proeven.  
Tegenwoordig staan tapas symbool voor de rijke Spaanse keuken en voor lekkere 
smaakvolle kleine hapjes, altijd genuttigd met een drankje. “Muy sabroso”.

De legende
van Tapas

Tapasbuffet Classico
Ogen dicht en waan je even in Andalucia. Waar op een terrasje het middagzonnetje 
je lekker opwarmt, je zee en gitaren hoort en waar een vriendelijke ober je vraagt “
¿Qué quieres comer?” U kunt kiezen uit:

 Spaanse tapas 
verschillen 

per regio

Vamos 
a tapear

Tapas frias (koud)
- Pincho moruno (met sesam gelakt kipspiesje)

- Gamba’s in aïoli

- Pinchos de dátiles con bacon (spiesje van  

 dadels en spek)

- Rollito pollo y pesto con tomate seco 

 (rolletje met kip, pesto en zontomaat)

- Pimientos Rellenos (gevulde paprikaatjes)

- Bollito con paté y balsámico (suikerbroodje 

 met paté & balsamico)

- Brocheta tomato meloso y pesto (spiesje van 

 honingtomaatjes en verse pesto)

- Pimientos con crema queso (peppadews gevuld

 met roomkaas)

- Aceitunas (gemarineerde olijven)

Tapas calientes (warm)
- Pollo y Chorizo a la Plancha

 (gegrilde kipdij met chorizo) 

- Albondigas (Mediterrane gehaktballetjes, klassieker)

- Caldeirada (visstoofpotje)

- Tortilla de patatas (omelet van aardappelen)
        

Pan artesano (huisgebakken broden)
- Stokbrood

- Mediterraans brood
        

Se propaga (smeersels)
- Huisgemaakte tapenade en aïoli 
        

Ensaladas
- Couscous salade

- Salade van kip en mango

- Zoete aardappel salade
        

 22,95 p/p    Minimaal 15 personen

Prijs p/p
€22,95*
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DE FAVORIETE TAPAS 
VAN CHEFKOK JOHAN: 
“In Malaga ben ik verliefd geworden 
op de tapas van Tapeo de Cervantes. 
Een buitengewoon lekker restaurant aan 
de rand van het centrum. Probeer daar 
eens de Pimientos de piquillo rellenos 
de bacalao, en salsa de tomates 
frescos en de specialiteit van het 
huis Gambas rebozadas, con 
miel de caña y hojas 
de rúcula.”

- Kip-pesto rolletje met zontomaat

- Fingerfood kip spiesje gelakt 

 met barbecue saus 

- Gehaktballetjes Albondigas 

- Spiesje met dadels en spek 

- Tompouche van kip & mango 

- Suikerbroodje met paté & balsamico 

- Crostini met boerenbrie, honing en pistache 

- Crostini met geitenkaas en pistachecrumble 

- Spinata romana met honingtomaat en olijf 

- Galiameloen met serranoham 

- Ei gevuld met truffel crème
        

 4,95 p/p    Minimaal 15 personen    4 st. p.p.

- Parmahamrolletje

- Gevulde paprika

- Hartig soesje

- Tonijntartaar

- Spinata en manchego

- Surf & Turf roll

- Groenten krokantje

- Gedroogde abrikoos met gorgonzola

- Canapé met ossenworst

- Blini’s met zalm

- Crème van geitenkaas

- Rivierkreeftjes
        

 6,50 p/p    Minimaal 15 personen   4 st. p.p.

Hapjes- en tapas plateau's Hapjes- en tapas plateau's 

Prijs p/p
€4,95*

Prijs p/p
€6,50*

Hapjes plateauTapas plateau
Lekker en veelzijdig assortiment hapjes. Voor een ieder wat wils.
Altijd een feestje om mee rond te gaan!

Precies zoals u het wilt hebben. Stel zelf een rijk gevuld plateau 
met tapas frias, koude hapjes, samen.
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Hapjes- en tapas plateau's 

Hapjes & Tapas 
buffet bij de borrel
Ideaal voor aan het einde van de  
middag, zo tussen lunch en diner in.  
Een drankje, een borreltje, een  
hapje en de gezelligheid duurt nog  
wel even voort. 

Warme hapjes (u kiest zelf de 2 lekkerste)
- Saté fingerfood spiesjes in satésaus

- Mediterrane gehaktballetjes Albondigas 

 (altijd lekker)

- Caldeirada (klassieke Portugese visstoofpot)

- Coq au vin (de bekende kip in de rode wijn)

- Patatas Bravas (pittige aardappelstukjes)
       

Koude hapjes
- Fingerfood kipspiesje in pittige salsamarinade

- Canapé met ossenworst

- Blini’s met zalm

- Groenten krokantje met schapenkaas

- Kip-pesto rolletje met zontomaat
       

Vers gesneden salades
- Pulled beef salade

- Salade van kip en mango
       

Brood en smeersels
- Knapperig huisgebakken stokbrood

- Mediteraans brood met olijfolie en kruiden

- Huisgemaakte kruidenboter en aïoli van  

 de chefkok
       

 14,95 p/p    Minimaal 15 personen 

Prijs p/p
€14,95*

Hapjes- en tapas plateau's 

De Spaanse
 Albóndigas kunt
       u ook eenvoudig
  zelf maken.    
              Maak de balletjes 
      niet te groot. 
     Bak ze kort op   
   hoog vuur voor  
       een mooi korstje.

 > 2322 > 



SMAAKVOLLE BRUILOFT
We hebben een fantastische huwelijksdag gehad, 
mede door Uitgekookt. Het eten was fantastisch, 
twee koks zorgden voor de meest heerlijke gerechten. 
Ze maakten er echt een showtje van en alle gasten 
waren vol lof! Alles verliep heel relaxed en we konden 
lekker lang natafelen. Een contactpersoon voor de 
organisatie en een contactpersoon op de dag zelf.
Op het laatste moment een tent omwisselen ivm 
het weer was ook geen probleem. We zijn volledig 
ontzorgd door Uitgekookt, het geheel was tot in de 
puntjes verzorgd. Nogmaals bedankt en graag tot 
een volgende keer.

- Bruidspaar Visser -
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De hele middag kletsen met vriendinnen onder het genot van een heerlijke kop 
thee, zoetigheid en hartige mini-snacks. Het is dankzij de Britse Anna Russell, 
de hertogin van Bedford, dat we dat zo naar hartelust kunnen doen. De hertogin 
had dikwijls lichte trek aan het einde van de middag en besloot om hapjes bij de 
thee te laten serveren. Al snel werden daar vriendinnen bij uitgenodigd, 
en voila, het ontstaan van de High Tea.

Thee feestje High Tea

OM DE HIGH TEA-BELEVING COMPLEET 
TE MAKEN, WORDT ER EEN LUXE 
ETAGÈRE BIJGELEVERD. 

DAAR PLAATST U DE HAPJES ZO OP, 
DAT U ER VAN HARTIG NAAR ZOET 
HEERLIJK VAN KUNT GENIETEN.

High TeaHigh Tea

Prijs p/p
€17,50*

THEE 
Het eerste kopje liefkoost 

mijn droge lippen en keel;

Het tweede slaat de muren 

van mijn eenzame treurigheid stuk;

Het derde snuffelt door de opgedroogde beekjes 

van mijn ziel en scherpt de inspiratie 

aan uit de boeken die ik las.

Met het vierde vervliegt de pijn
 die 

ik voel om vroegere ellende door mijn poriën.

Het vijfde zuivert mijn vlees en botten;

Met het zesde sta ik in verbinding 

met de onsterfelijken.

Het zevende geeft zo veel vreugde 

dat ik het nauwelijks kan verdragen.

~Lu Tung (790–835),

dichter en gepassioneerd theedrinker

THEELEUTEN 
De Britten drinken naar 

schatting zo’n 62 miljard kopjes 

thee per jaar. Waarvan het 

gros met...melk.

Hartig
- Sandwich Italia

- Wrap pulled salmon 

- Mini bapao ossenworst
        

Zoet
- Brownies

- Petit fours

- Mini cheesecake 

- Originele Engelse scones

- Chocolade assortiment

Slow Tea assortiment
- Rose Berry Blues 

- Rooibos Dreams

- Velvet Green

- Smooth Grey
        

 17,50 p/p    Minimaal 15 personen
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Een slokje, een hapje, fijn gezelschap 
en een goed gesprek. De High Wine is 
het hartige broertje van de High Tea. 
Lekker aan het begin van de middag 
of als afsluiter van de dag. Geniet van 
de ultieme combinatie van met zorg 
uitgezochte wijnen en met  
passie bereide hartige spijzen.  
Het verfijnde fingerfood presenteert  
u op de meegeleverde luxe etagères.  
Helemaal bon ton!

High
Wine

High Wine

Verfijnd fingerfood
- Bonbon van rundercarpaccio

- Gehaktballetjes Albondigas

- Parmahamrolletje 

- Wrap pulled salmon 

- Tonijntartaar 

- Rivierkreeftjes met saffraanmayonaise

 en krokante rijst 

- Panna cotta van baby spinazie 

- Groenten krokantje 

- Ei gevuld met truffel crème 

- Tompouche van kip & mango 

- Kip-pesto rolletje met zontomaat 

- Hartig soesje
        

De geselecteerde wijnen:
- Chardonnay uit Zuid Afrika
 Ronde volle wijn met in de neus en mond aroma's  

 van peer, abrikoos, tropisch fruit en een 

 aangenaam zuurtje

- Sauvignon Blanc uit Zuid Afrika
 Lichte frisse wijn met aroma's van citrus en florale  

 tonen. Levendig in de mond met zachte frisse zuren

- Zoete witte wijn, Torre de la Pobleta 
 semi dulcem
 Torre de la Pobleta is een halfzoete wijn uit Valen 

 cia van Moscatel druiven en Marseguera. Goudgeel,  

 met aroma's van bloesem en jasmijn, volle 

 intensieve smaak en aangenaam rond

- Rosé, druivenras Cinsault Frankrijk
 Licht roze van kleur met rijke aroma's van rode 

 bessen en peer. In de mond vol met een rijke afdronk

- Cabernet Sauvignon rode wijn uit Chili
 Klassieke Cabernet met kenmerkende aroma's van  

 zwart fruit en tonen van zwarte peper. Zachte, 

 toch krachtige, fruitige smaak met een subtiele 

 aanwezigheid van vanille
        

 22,50 p/p    Minimaal 15 personen

High WineHigh Wine

Prijs p/p
€22,50*

TOP 3 REISBESTEMMINGEN 

VOOR WIJNLIEFHEBBERS: 
1. Douro-vallei, Portugal
De oudste afgebakende wijnregio ter wereld bevindt 

zich in het noorden van Portugal en staat sinds 2001 

op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

2. Saint-Émilion, Frankrijk
Wijnwalhalla bij uitstek nabij Bordeaux. Dit zuiver rode 

wijngebied kent een wijntraditie sinds de 3e eeuw.

3. Franschhoek, Zuid-Afrika
Een van de oudste plaatsen in Zuid-Afrika in de bekende 

wijnstreek Stellenbosch. Erg veel goede restaurants...

en wijn.
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Wat een dag... op het werk zat alles tegen. Op je oude roestige fiets over de dijk 
naar huis. Wind tegen, regen tegen, platte band. Vermoeid en kletsnat thuis 
aangekomen, ruik je bij het opendoen van de deur de heerlijke geur van...

een stamppot. Je chagrijnige grimas, maakt snel plaats voor een gelukzalige 
glimlach. Je bent thuis, waar een stamppot op je wacht.

Oer-Hollands 
genieten

Boerenkool smaakt iets zoeter na vorst.

Stamppot Buffet Luxe
Of u nu uzelf wilt verwennen of uw buitenlandse gasten wilt laten kennismaken 
met de Hollandse culinaire tradities, voor zo’n lekkere oer-Hollandse stamppot is 
er altijd een goed moment. 

Of u nu uzelf wilt verwennen of uw buitenlandse gasten wilt laten kennismaken 
met de Hollandse culinaire tradities, voor zo’n lekkere oer-Hollandse stamppot is 
er altijd een goed moment. 

 Vlees (van onze eigen slager) 
- Gebraden gehaktballen in verse jus

- Slagers rookworst

- Geroosterde spare-ribs

- Echte hachee (m’n oma’s recept)
        

Onze huisgemaakte stamppotten 
(en hier zijn we trots op!)
- Hete Bliksem (streekgerecht van zoete appeltjes,

 goudreinet, aardappel en runderstoofvlees)

- Boerenkool (met verse rookworst in lekkere jus)

- Zuurkool (zoals het hoort met spekjes, ui en ananas)

- Hutspot (typisch Nederlands met wortelen, ui, 

 aardappelen en gebraden varkenssaucijzen)

- Snijboontjes & stoofvlees (verse knapperige 

 snijboontjes en rundersucade van de slager)

- Snijboontjes & rookworst (net zo vers en knapperig,

  maar met een echte slagers rookworst)

- Zoute snijboontjes (echt seizoensgerecht met 

 verse rookworst)

- Andijvie (typisch Hollands met spek en ui)

- Andijvie (variant die extra fris en smeuïg

 is gemaakt met spekjes, ui en kaas)

- Prei (extra smeuïg, met gebraden gehaktballetjes)

- Jonge tuinboontjes (vers, fris en bitter van smaak 

 met gebakken spekjes en ui)

- Rodekool (verse rode kool, lekkere zoete appeltjes  

 en rundersaucijsjes)

- Zwitserse stamppot (vegetarische variant met   

 oude kaas en verse prei)

- Paksoi (vegetarisch smullen met heerlijke 

 paddenstoelen)

- Paksoi (met oude kaas en gezonde cashewnoten, 

 ook voor de vegetariër)

- Rucola (een frisse vegetarische versie met oude   

 kaas en trostomaatjes)

- Voorjaarsstamppot (variant van de chefkok met 

 zoete aardappel, zongedroogde tomaat, tuinerwten

 en gebraden kip)
       

Tafelzuren (geeft net even die extra ‘bite’)
- Piccalilly 

- Mosterd van het Huis

- Verse zilveruitjes
        

 14,95 p/p    Minimaal 15 personen

Oer-Hollands genietenOer-Hollands genieten

Prijs p/p
€14,95*
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Prachtige voorafjes 
- Smakelijke salade van spitskool met abrikoos en kip

- Fijne carpaccio van runderlende

- Rijk visplateau met oa. rivierkreeftjes en zalm
        

Luxe hoofdgerechten
- Langzaam gegaarde runder brisket van 

 Vechtdal rund

- Met zorg gebakken snoekbaars met een keur 

 aan verse groenten

- Heel langzaam gegaard buikspek

- Coq au vin (met ogen dicht genieten van 

 de volle smaak)
        

Rijk brood & smeersels
- Donker desembrood met wilde knapperige korst

- Licht desembrood ook met wilde knapperige korst

- Mooie witte en smeuïge roomkaas

- Klassieke kruidenboter met verse kruiden
        

 24,50 p/p   Minimaal 15 personen

  Eten wat de 
  pot schaft buffet 
Schijnt de zon of miezert het; 
wil zijn auto normaal starten; heeft  
zijn favoriete voetbalclub gewonnen. 
Kortom hoe staat de pet (koksmuts) 
van de chefkok. 

Afhankelijk van zijn inspiratie en verse 

ingrediënten in huis bereidt de chefkok heerlijke 

originele gerechten. 'Eten wat de pot schaft’ 

is een leuke en prettige culinaire verrassing. 

U krijgt afhankelijk van het aantal gasten 

een samengesteld warm en koud buffet. 
        

 11,95 p/p   Minimaal 10 personen

Prijs p/p
€24,50*

Om mee te beginnen
- Pulled beef salade (ideale appetizer)

- Galiameloen met serranoham (klassieker)

- Goed gevuld visplateau met makreel, zalm, 

 rivierkreeftjes en haring
        

Klassieke hoofdgerechten
- Hollandse roerbakschotel met mini krieltjes 

 en groenten uit Holland

- Volle beenham in honing mosterdsaus

- Verse zalmmootjes in traditionele citroen botersaus

- Verse boontjes gewikkeld in katenspek
        

Dippen en smeren
- Vers gebakken stokbrood

- Rustiek desembrood met wilde knapperige korst

- Kruidenboter huisgemaakt

- Smulkäse (uit eigen keuken)
        

 14,95 p/p    Minimaal 15 personen

Lekkere voorafjes
- Carpaccio van Veluwse beenham

- Rijk gevuld visplateau met rivierkreeftjes, haring, 

 makreel en zalm 

- Verse coleslaw met citrusvruchten (lekker fris)
        

Hollandse Hoofdgerechten
- Malse kippendij gestoofd in abdijbier

- Zacht gegaarde varkenshaas met champignons 

 in rode wijn jus

- Rösti van aardappel en verse spinazie met 

 krokant kaaskorstje

- Oer-Hollandse groenten met geplukte zalm 
        

Brood en smeersels (als voorafje of voor erbij)
- Vers gebakken stokbrood

- Rustiek desembrood met wilde knapperige korst

- Kruidenboter huisgemaakt

- Smulkäse (uit eigen keuken)
        

 19,50 p/p    Minimaal 15 personen

Prijs p/p
€14,95*

Prijs p/p
€19,50*

Oer-Hollands genietenOer-Hollands genieten

Bourgondisch streekbuffet
Neem alle tijd, ga er goed voor zitten en waan je in weelde. 
Genieten doe je volop met deze heerlijke bourgondische streekgerechten.

Ambachtelijk
Hollands buffet

Groetjes uit 
Holland buffet

Prijs p/p
€11,95*

TIP! 
van onze 

chefs
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UITGEKOOKT OP RECEPT
Jaarlijks houden wij onze relatiedagen in het begin 
van februari. Het weer werkt daarbij helaas niet 
altijd mee, maar de mensen bij Uitgekookt zeker wel! 
Het fijne is dat wij onze hele wensenlijst bij hen 
kunnen neerleggen en er daarna ook op kunnen 
vertrouwen dat het goed komt. Één aanspreekpunt 
voor de gehele organisatie, dat is het fijne aan 
Uitgekookt. Ze werken niet alleen mee, maar 
denken ook mee. Ons event is uitgegroeid van een 
enkele dag voor honderd man in een kleine tent naar 
een 3-daags groots event met ruim 900 bezoekers 
in 2019. Dat doen we in een enorme tent die op een 
festival niet zou misstaan. Ook hier houden zij zich 
prima staande en elk jaar hebben wij (dankzij 
Uitgekookt) weer een aantal vernieuwde features 
te bieden tijdens ons event. Zo wordt het nooit saai 
voor onze relaties en brengen wij het samen tot een 
geweldige bijeenkomst. Aanraden zou ik ze niet, 
ik zou ze voorschrijven! Top team! Bedankt!

~ Stephan Beima - 

MBI De Steenmeesters
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Italië en ‘lekker eten’ zijn begrippen die horen bij elkaar. Want wie heeft er niet 
op vakantie in de laars bijna borden likkend aan een ogenschijnlijk eenvoudige 
maaltijd gezeten. “Hoe maken ze dit zo lekker?” Eenvoud en vers zijn typerend. 
De rijke Italiaanse keuken is gebaseerd op de filosofie van de cucina povera. 
Vrij vertaald betekent dit "armeluis keuken". Want, zo vinden de Italianen, zelfs 
een arm gezin moet het plezier van goed eten kunnen ervaren. “Buon appetito 
per tutti!”

La vita
è bella

Avondeten doe 
je in Italië 
gezellig samen

Gorgonzola, mozzarella, mascarpone, fontina, pecorino

Antipasto
- Salumi e formaggi (Italiaanse vleeswaren 

 en kazen)

- Vitello allo zafferano (fijn kalfsvlees 

 met saffraansaus)

- Caramella di tartufo (bonbon van dun 

 gesneden ossenhaas)
        

Primo
- Risotto verde (met rucola, spinazie en heerlijk 

 stukje parelhoen)
        

Secondo
- Lucioperca fritto (licht gebakken snoekbaars)

- Vitello (gebakken kalfssukade met courgette  

 in jus)

- Ovenschotel van penne met champignon,  

 prei, dragon & mascarpone
        

Pane con Aioli
- Rustiek desembrood

- Mediterraans brood

- Huisgemaakte aïoli (knoflookknaller  

 met citroenrasp)

- Roomkaas Toscane (smeuïg tot

 op de bodem)
        

 22,50 p/p    Minimaal 15 personen

Antipasto
- Carpaccio di manzo (flinterdun gesneden 

 rauwe runderlende)

- Vitello Tonato (fijn kalfsvlees met tonijnsaus,

 classico!)

- Melone Galia con feta e menta (Galia meloen 

 met feta en munt)
        

Primo
- Pasta Carbonara (zoals alleen de Italiaanse 

 moeders ze bereiden)
        

Secondo
- Penne met zalm en jonge spinazie

- Lasagne bolognese (dé klassieker uit Bologna)

- Contorno

- Melanzane fritte (gebakken aubergine in 

 heerlijke saus)
        

Pane con Aioli
- Desembrood met wilde knapperige korst

- Mediterraans brood 

- Huisgemaakte aïoli (veel knoflook en citroen) 

- Roomkaas Toscane (eigen recept)
        

 16,50 p/p    Minimaal 15 personen

Italiaans buffet
Di Mamma

Italiaans buffet
Florence

 ECHTE MAMA’S
Het Londense Italiaanse restaurant Le Mia Mamma laat 

regelmatig echte Italiaanse moeders uit één van de twintig 

Italiaanse regio’s overkomen om te koken in het restaurant.

ItaliaansItaliaans

Prijs p/p
€22,50*

Prijs p/p
€16,50*
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Het Midden-
Oosten op tafel

Couscous is 
een typisch 

Noord-Afrikaans 
gerecht

Koude hapjes
- Khadarawat (smaakvol gegrilde groenten)

- Couscous salade (nationale gerecht van Marokko)

- Zaytun hulu (in honing en wijn gemarineerde 

 olijven)

- Gegrilde halloumi met zoete aardappelsalade

- Gedroogd fruit (oa. dadels, pruimen en abrikozen) 
        

Warme gerechten
- Lamskebab sticks (populaire klassieker)

- Marokkaanse kippenpootjes (met amandel, 

 kaneel en sinaasappel) 

- Jambiri (garnalen in marinade van citroen 

 en rode ui)

- Falafel balletjes (niet alleen geliefd  

 bij vegetariërs)
        

Brood en smeersels
- Pita broden

- Libanese vloerbroden 

- Tzaziki 

- Humus
        

 23,50 p/p    Minimaal 15 personen

Arabisch buffet

ArabischArabisch

Prijs p/p
€23,50*

Gerechten
met duizend- 
en-één kruid

Wie ooit in Cairo is geweest, vergeet nooit zijn bezoek aan een typische soek, een 
markt verspreid over tientallen nauwe straatjes en steegjes. Op elke hoek een  
theehuis waar een sisha (waterpijp) wordt gerookt, de indringende geur van vers  
gebrande koffie en honderden manden vol met kleurige noten, vruchten en groenten. 
Over elke prijs wordt onderhandeld. En dan het eten...het hele palet van smaken kom 
je tegen in de traditionele Arabische keuken.
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Zet rustig een Bollywoodfilm op wanneer u dit buffet op tafel etaleert. 
Want de warmte van de dahlsoep, de pit van de curry, de kraak van de 
papadum en de dromerige smaak van een in raita gedoopt naanbrood, 
zijn bijna filmisch te noemen. Zo kleurrijk, veelzijdig van smaak en 
origineel in haar specerijen, is de Indiase keuken.

Chapatti, garam 
masala, ghee, 

kardemom, kokos

Geen land ter wereld 

kent zoveel specerijen 

als India

Om mee te beginnen
- Dahl soep

- Mango/komkommer salade

 (zoetzure tegenhanger van de pittige curry’s)
        

Hoofdgerechten
- Jasmijn rijst (met limoen, koriander en amandel)

- Chickpea Curry (originele kikkererwtencurry   

 uit het zuiden van India)

- Kip Tandoori met verse groenten

 (een tandoor is een kleioven)

- Garnalen Vindaloo (in zeer pittige

 Zuid-Indiase currysaus)

- Brood en smeersels

- Krokante papadums (vers gefrituurd)

- Chutney van rode ui

- Naanbrood (belangrijkste bijgerecht. Voor velen  

 een soort lepel)

- Raita (traditionele dip van yoghurt en komkommer)
        

 20,95 p/p    Minimaal 15 personen

Indiaas buffet

IndiaasIndiaas

Prijs p/p
€20,95*

SCHOTSE KIP
De sterke relatie tussen India en 

Groot-Brittannië wordt snel duidelijk door 

de Chicken Tikka Masala. Het vooral in 

India immens populaire gerecht vindt zijn 

oorsprong in...Glasgow.

Dans van  
kruiden en  
specerijen
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BarbecueBarbecue

Uw barbecue moet ook ontspannen beginnen. Met 

een van onze compleet verzorgde barbecues heeft u 

alles in huis voor een onvergetelijke avond.

Compleet verzorgd, waar kunt u dan aan denken? 

Nou, om te beginnen leveren wij slagerskwaliteit vlees. 

Dus geen voorverpakte worstjes of karbonades uit  

de supermarkt, maar serieus goed vlees waarvoor u  

ongetwijfeld een compliment van een van uw gasten 

zult ontvangen. Dan de salades. Deze zijn natuurlijk 

vers voor u gemaakt met bijvoorbeeld knapperige  

sla, geurige tomaten en kakelverse eieren. De luxe  

broden zijn vlak voor de bezorging vers afgebakken.  

Ook zonder de vele meegeleverde smeersels zijn deze 

al het proeven waard.

Vegetariërs worden extra verwend met onze com- 

plete barbecues. Een van onze koks, zelf al jaren 

vegetariër, heeft barbecue-gerechten bedacht waar 

zelfs de grootste vleeseter verlekkerd bij staat te 

kijken.

U wilt compleet, u krijgt compleet. Bij bijna alle bar-

becue-arrangementen leveren wij ook de barbecue. 

Gratis. Inclusief een volle gasfles en barbecue gereed-

schap. En weet u wat? Wij doen ook de afwas voor u. 

Wij leveren het servies en alles gaat gewoon vies mee 

terug. U heeft er geen omkijken naar en kunt gezellig 

zoals het hoort ontspannen genieten met uw gasten. 

Veel gehoord tijdens zwoele zomeravonden in Hollandse achtertuinen: 
“Leg er voor mij nog maar een speklap bij”. Barbecueën met familie, 
vrienden, buren of collega’s is één van onze meest favoriete bezigheden 
wanneer de temperatuur boven de 20 graden komt en het zonnetje  
vrolijk schijnt. Een barbecue is altijd een goede gelegenheid om  
mensen bij uit te nodigen. En dan lekker ontspannen kletsen tot laat  
in de avond met een biertje of wijntje erbij. Ultieme gezelligheid.

Summertime 
and the livin’ 

is easy
Zomer + Buiten 
= Barbecue

DE 3 POPULAIRSTE

BARBECUE- 
METHODES:
     

1. Kolen of briketten
De oudste en waarschijnlijk meest 

mannelijke methode. Goedkoop, fikkie 

stoken en geeft authentieke smaak.
     

2. Gas 

Rijzende ster aan het barbecue-firmament. 

Eenvoudig en doet niets onder in smaak.
     

3. Electrisch 

Minder mannelijk, wel makkelijk. 

Iets gezondere lucht, maar 

minder smaak.
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Inclusief een professionele

RVS-barbecue, gasfles, disposable 

servies (2 stuks per persoon), 

schoonmaak van de barbecue.

Vlees van onze slager

- Hamburger

- Shaslick spies 

- Gemarineerde speklap

- Drumstick

- Kip-saté spies

- Barbecueworst
        

Fris en Vers salades

- Bolero salade (fris-zoet met fruit en groentes) 

- Coleslaw (Amerikaanse barbecue-klassieker)

- Smul-salade (gaat gegarandeerd op)

Brood en Smeersels

- Knapperig stokbrood (vers van de bakker)

- Rustiek desembrood

- Huisgemaakte kruidenboter
        

Lekker Erbij Sauzen
- Smulsaus 

- Satésaus 

- Knoflooksaus

- Salsasaus
        

 10,95 p/p    Minimaal 10 personen

Prijs p/p
€10,95*

Budget Barbecue
Zet de drankjes maar koud en laat de gasten maar komen.  
Het wordt een lange en gezellige avond met dit barbecue-arrangement.

BarbecueBarbecue

Vlees van onze slager

- 100% Black Angus burger 

- Handgeregen exotische kipspies

- Kip-satéspies

- Zwitserse braadworst met kaas

- Gemarineerde speklap

- Maiskip in honingmarinade

- Shaslickspies

- Karbonaatjes (zonder botjes) gemarineerd 

 in zoete ketjap 
        

Fris en Vers salades

- Salade met kip en mango

- Zomerse salade met ananas

- Pulled beef salade

- Smulkäse
        

Brood en Smeersels

- Knapperig stokbrood (vers van de bakker)

- Mediterraans brood

- Rustiek desembrood

- Huisgemaakte kruidenboter
        

Lekker Erbij Sauzen
- Smulsaus 

- Satésaus 

- Knoflooksaus 

- Salsasaus
        

 14,95 p/p    Minimaal 15 personen

Prijs p/p
€14,95*

Populaire barbecue (all-in)
Sommigen staan al te popelen zodra de temperatuur boven het vriespunt komt,  
anderen wachten liever tot meer tropische waarden. Hoe dan ook, met dit buffet  
inclusief rvs-gasbarbecue en disposable servies bent u er helemaal klaar voor.
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Inclusief een professionele

RVS-barbecue, gasfles, disposable 

servies (2 stuks per persoon), 

schoonmaak van de barbecue.

Barbecue

Vlees & Vis van de vakman

- Maiskip in honingmarinade

- Lamskotelet

- Spare-ribs huisgemarineerd

- Varkenshaas medaillonspies

- Biefstuk

- Surf & Turf Spies

- Zeer malse kalfs rib-eye

- Oerhammetje
        

Fris en Vers salades

- Groene salade met ham

- Pulled salmon salade

- Salade van kip en mango

- Smulkäse
        

Brood en Smeersels

- Knapperig stokbrood (vers van de bakker), 

- Mediterraans brood

- Rustiek desembrood

- Huisgemaakte kruidenboter
        

Lekker Erbij Sauzen
- Smulsaus

- Satésaus

- Knoflooksaus

- Salsasaus
        

 20,95 p/p    Minimaal 15 personen

Luxe barbecue (all-in)

Prijs p/p
€16,95*

Prijs p/p
€20,95*

Barbecue

Met onze jarenlange barbecue-ervaring weten wij precies wat de Nederlander  
graag op zijn barbecue-rooster legt. Dit barbecue-arrangement is voor de echte  
smaak liefhebber. Inclusief rvs-gasbarbecue en disposable servies.

Vlees van onze slager
- Hamburgers

- Altijd-lekker-spiesjes (oa. met frikadel)
        

Vers fruit salade
- Salade met van partjes gesneden heerlijk 

 vers seizoensfruit
        

Brood en Smeersels
- Knapperig stokbrood (vers van de bakker)

- Huisgemaakte kruidenboter

Lekker Erbij Sauzen
- Satésaus
        

 7,50 p/p    Geen minimum  

De Kids Barbecue is altijd bij te boeken bij  

een ander Barbecue arrangement.

Prijs p/p
€7,50*

Kids Barbecue
Leuk en toch een beetje spannend, je eigen hamburger en spiesje op de barbecue leggen. 
Dit barbecue-arrangement is speciaal voor kinderen, met leuke verrassing en is bij elk 
ander barbecue-arrangement bij te bestellen.

Topkok in de dop.
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Vraag
naar de

mogelijk-
heden.

Ook aan jou is gedacht 
Heeft u gasten die liever vis, vegetarisch, 
halal of allergenenvrij eten? Dan is dat 
natuurlijk geen enkel probleem. Bij uw 
barbecue kan iedereen genieten van 
lekker en vers eten.
Voor de echte visliefhebbers

- Vispakket in barbecue-foliezak

- Zalm op de huid gemarineerd

- Kabeljauw met tomaat; ui & rozemarijn in folie

- Gamba’s XL gemarineerd aan spies
        

Voor de vegetarische lekkerbek

- Kipsate van de vegetarische slager

- Gepofte zoete aardappel met groene kruiden

- Gegrilde watermeloen (tip!)

- Kleurige Rode Bietenburger 
        

Heerlijk halal

- Zalm op de huid gemarineerd

- Kip-satéspies

- Kabeljauw met tomaat; ui & rozemarijn in folie

- Maiskip in honingmarinade
        

Vlees & Vis 100% allergenenvrij

- Varkensfiletlapje gemarineerd

- Maiskip in honingmarinade

- 100% Black Angus burger

- Kabeljauw met tomaat; ui & rozemarijn in folie 
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NEUSJE VAN DE ZALM
“Onze auto’s zijn het neusje van de zalm en dat 
laten we onze klanten natuurlijk graag zien. 
Daarom is het fijn dat we in Uitgekookt een flexibele 
eventpartner hebben waar het snel mee schakelen 
is. Want of het nu gaat om een hapje eten voor 
onze monteurs of om een groot showroom event 
voor de nieuwste Volkswagen: Uitgekookt zorgt er 
met smaakvol en vers eten en bedreven horeca-
personeel voor, dat wij zonder zorgen onze events 
kunnen organiseren.”

~ Dorothé van Lente - 

Pouw Automotive

5150



Live CookingLive Cooking

Op vijfenzestig strak neergezette bordjes ziet u een 

salade met sinaasappel, roquefort, spekjes en gember- 

vinaigrette liggen. Daarnaast stijlvolle glazen voor de 

drankjes. Deze worden zo gevuld voor het ontvangst. 

Aan het begin van het buffet, onder de stijlvolle zwarte 

partytent, staan vijfenzestig bordjes met een vitel-

lo tonato te wachten op uw gasten. De OFYR is al 

aan het warmdraaien. Op dit stijlvolle en decoratieve  

kooktoestel worden straks diverse vlees, vis- en  

groentegerechten live bereid door uw chefkoks. 

De eerste gasten komen. Uw broer en zijn gezin. Ze  

zijn er altijd vroeg bij. En u weet wel waarom. Na een  

uitgebreide begroeting, loopt hij even naar de kok, 

fluistert iets in zijn oor en staat een paar minuten  

later met een bordje met medium gebakken  

stukjes biefstuk en een biertje naast u. “Goed 

bedacht dit!”

Kookshow
De koks maken er een leuke kookshow van. Het 

is natuurlijk hard werken, gerechten moeten op 

tijd klaar zijn, maar er is altijd tijd voor wat uitleg, 

een babbeltje, een selfie of speciale wensen van 

uw gasten.

Als het laatste dessert smaakvol is verorberd, 

wordt er in stilte door de koks opgeruimd. Ieder-

een feest ondertussen gezellig verder. Wat is dit 

een fantastische avond!

Een chefkok 
aan huis

Hoe luxe wilt u het hebben?

Een Live Cooking buffet of diner geeft uw feest een smaakvolle dynamiek
Dit wordt hét evenement van het jaar. Alles moet tip top in orde zijn. 
U verwacht ruim vijfenzestig gasten... in uw tuin. En er gaat live voor  
ze gekookt worden. Maar niet door u, want u heeft twee chefkoks  
ingehuurd die momenteel het voorgerecht aan het bereiden zijn. 

TIP 1: Rasp de boter zodat 
je deze beter kunt smeren
Daar kun je dus behoorlijk chagrijnig 
 van worden. Keiharde boter die 
je dwars door je boterham heen 
drukt. Wanneer de boter nog te 
hard is om te smeren, rasp deze dan 
zodat hij makkelijk te smeren is.

TIP 2: Maak een perfect 
gepocheerd ei in een plastic zakje
Deze tip moet je vooral voor jezelf 
houden, want de complimenten 
zijn niet van de lucht als het goed 
lukt. Oké, we maken het perfecte 
gepocheerde ei. Doe wat boter in 

een plastic zakje en breek er een ei 
in. Maak nu het zakje dicht en zorg 
dat het ei zoveel mogelijk zijn vorm 
houdt. Hang het zakje 3 minuten in 
kokend water en voila, een perfect 
gepocheerd ei!

TIP 3. Knoflook geur van je 
handen krijgen
Lig je ‘s avonds in je bed en het eni-
ge dat je ruikt is de knoflooklucht 
aan je vingers afkomstig van die 
heerlijke tzatziki die je hebt ge-
maakt. Hoe kom je van die lucht af? 
De oplossing is om je handen over 
rvs heen te wrijven na het wassen. 

Er bestaan zelfs speciale rvs-zeep-
jes voor. Langs de rvs-kraan wrijven 
helpt natuurlijk ook. Weg is de 
lucht, echt het werkt.

TIP 4: Open een vastzittende 
deksel met iets van rubber
Daar sta je dan te frutten aan dat 
deksel dat niet los wil. Het zit zo 
vast dat je handen er gewoon langs 
glijden. Redt jezelf met rubber. 
Trek een rubberen handschoen 
aan of gebruik een elastiek (ja...van 
rubber) om de pot open te krijgen. 
Je grip is beter en het deksel gaat 
makkelijk open.

Wilt u eens praten over uw eigen 
event, bel ons gerust, we kunnen 
u ongetwijfeld helpen.

Live Cooking bij u 
op locatie doen we 

op de OFYR of 
de Green Egg

"Een Live Cooking buffet of diner geeft uw feest een smaakvolle dynamiek." 

UITGEKOOKT

Keukentips
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 "Informeer naar de  
mogelijkheden voor een 
   Live Cooking evenement           
       op maat.

Live CookingLive Cooking

Om mee te beginnen

- Vitello Tonato (natuurlijk met tonijn)

- Salade met sinaasappel, roquefort, spek 

 en gembervinaigrette

- Langzaam gegaard buikspek*

- Salade van kip en mango
        

Live cooking op de OFYR

- Vismix

- Vleesmix

- Hollandse kriel in schil

- Gegrilde Mediterrane groenten

- Penne caprese

- Smulkäse
        

Brood & smeersels

- Rustiek desembrood, Mediterraans brood, 

 huisgemaakte tapenade en aïoli
        

 34,50 p/p    Minimaal 30 personen

Live Cooking & buffet Culinair
Prachtig om te zien, het live bereiden van uw gerechten op die stijlvolle OFYR.  
En om te proeven, want gerechten zijn zorgvuldig gekozen en op elkaar aangepast.

Prijs p/p
€16,95*

Prijs p/p
€34,50*

- Starter: hartig soesje

- 1e gang: bonbon van rundercarpaccio

- 2e gang: asperge tartaar

- 3e gang: bavette steak met huisgemaakte 

 aardappelsalade en chimichurri

- 4e gang: rode mul

- Dessert: Brulee a l'orange en Banoffee

 (beiden in stijlvol glaswerk)
        

 39,50 p/p    Minimaal 30 personen 

Heerlijke diverse voorafjes
- Groene salade met ham

- Pulled pork

- Zalm carpaccio
        

Hoofdgerechten om nooit meer te vergeten
- Bavette (Koningsmaal voor uw gasten)

- Zeebaars

- Gele groenten curry

- Roseval aardappel

- Kool salade met citrusvruchten

- Naanbrood
        

Brood & smeersels
- Za'atar brood sticks

- Rustiek desembrood

- Aioli met limoen

- Huisgemaakte tapenade
        

Desserts om van te watertanden
- Hangop van peer

- Panna cotta van chocolade en hazelnoot

- Proeverijtje aan likeuren naast uw koffie

- Likeuren, bonbons, koffie en thee 
        

 39,95 p/p    Minimaal 30 personen

Walking Diner
Niet uw gasten wandelen bij het Walking 
Diner, maar uw cateringpersoneel.  
Zij serveren de gerechten uit voor uw  
gasten. Gerechten worden live door de 
chefkoks bereidt. Het is als uit eten in  
een goed restaurant, maar dan op  
uw eigen locatie.

Sharing diner
Geniet en ontspan met uw gasten en  
uw koks doen de rest. Zij serveren op  
elke tafel per gang een rijkelijk gevuld  
plateau met vers bereide gerechten  
die uw gasten naar behoefte kunnen 
opscheppen. Eet en geniet...

Prijs p/p
€39,95*

Prijs p/p
€39,50*

*Voor dit 
heerlijke recept,
zie pagina 13.
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- Bavarois met heel veel fruit

- Patisserie longueur van hazelnoot

- Chocolade bombe bavarois

- Klassiek opgespoten ijsbombe

- Champagne Raspberry Triangle

- Charlie Brownie Icecake

- Kleurig assortiment macarons

- Beaucoup de Petit Fours

- Profiteroles overgoten met chocoladesaus

- Veel vers gesneden seizoensfruit (altijd lekker)

- Vers geklopte slagroom
        

 9,95 p/p    Minimaal 15 personen

- Vanille boerderij-ijs

- Pistache boerderij-roomijs

- Bosvruchten yoghurt-ijs

- Veel vers gesneden seizoensfruit
        

 4,95 p/p    Minimaal 15 personen

- Banoffee*

- Lemon & Fruit

- Crème brûlée à l’orange

- Tiramisù fatto in casa

- Chocolates & Biscuits

- Hangop van peer

- Eton Mess (gluten-, lactosevrij)
        

 4,95 p/p    Minimaal 15 personen

Het is bijna kunst te noemen, deze  
kleurrijke combinatie van prachtig  
gevormde ijstaarten, ijslollies, zoete  
hapjes en zotte bakjes.

Schep zelf uw favoriete ijsdessert op, 
zoveel als u wilt. Haal de ijsschep langzaam 
door dit romige boerderij-ijs… en het  
water loopt u ongetwijfeld al in de mond.

De ultieme feestelijke afsluiter, geserveerd in vrolijke stijlvolle weckpotjes.

Voor velen is het nagerecht dé favoriete gang bij het eten. Zelfs na een overdadige 
maaltijd, want voor een toetje is er immers altijd nog wel plek. Veel restaurants hebben 
een speciale dessertkaart en ouders beloven hun kroost een lekker toetje als de kinde-
ren de groenten maar op willen eten. Toetjes zijn universeel; over de hele wereld wordt 
iets lekker zoets na het eten gegeten. En zeg nou zelf, u werpt zelf toch ook altijd even 
een verlekkerde blik op de nagerechten, terwijl u nog een voorgerecht moet bestellen?

Wat is 
het toetje?

IJsbuffet Exclusive

WERELDSE TOETJES 
Feit: een maaltijd is niet compleet zonder een toetje. 

Stiekem zijn toetjes misschien ook wel het beste deel 

van een etentje! Dit zijn de bekendste toetjes ter wereld.

1. Crème brûlée (Frankrijk)

2. Dadar Gulung (Indonesië)

3. Apple pie (Verenigde Staten)

4. Baklava (Balkan / Midden-Oosten)

5. Gelato (Italië)

DessertsDesserts

Uw diner of feest geeft u de lekkerste afsluiter met één van onze dessertbuffetten 
(uw bord aflikken mag). Elk nagerecht is met plezier bereidt, huisgemaakt en vol 
eerlijke ingrediënten. So Sweet!

*Maak zelf 
een Banoffee. 
Kijk voor het recept op pagina 59.

Boerderij ijs & fruit

Zoet & Desserts

Prijs p/p
€4,95*

Prijs p/p
€4,95*

Prijs p/p
€9,95*
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ik ben Jesse, chefkok
bij Uitgekookt. 

Om te beginnen zorg dat u de
 volgende zaken in huis heeft:
- 400 gram gekookte rode biet;

- klein bakje rucola voor de garnering;

- 200 gram mix van verschillende 

 soorten paddenstoelen;

- 2 eetlepels truffeltapenade;

- 3 dl melk;

- 10 gram walnoten (eventueel geroosterd);

- teentje knoflook;

- olijfolie;

- zout & peper;

Hoe gaat u te werk?
Zet de ingrediënten overzichtelijk  

klaar op het aanrecht. Verder heeft  

u het volgende gereedschap nodig:

- snijplank;

- keukenmes;

- knoflookpers;

- koekenpan;

- steelpannetje;

- staafmixer;

- lepel.

Wat heeft u daarbij nodig?
- 4 kleine of 2 grote bananen

- 1 zakje bananenchips (als garnering)

- 1 flesje karamelsaus 

 (zelf maken kan natuurlijk ook)

- 200 gram mascarpone

- 200 gram slagroom

- 120 gram biscuit

Zet 4 stijlvolle glazen klaar om uw toetje in op te ma-

ken. Begin met het fijnmalen van de biscuitjes. Dat 

kunt u met de hand doen of in een keukenmachine. 

Dan de bananen. Pel ze en prak ze fijn totdat ze he-

lemaal glad zijn. Tip! Pel de banaan door in de onder-

kant te knijpen. De schil barst vanzelf en is zo eenvou-

diger af te pellen. Bij de bananenpuree schept u de 

mascarpone en meng het geheel lekker door elkaar. 

De slagroom klopt u op, zodat deze net iets dikker is 

dan bijvoorbeeld yoghurt. Het bananen mengsel mixt 

u uiteindelijk met de opgeklopt slagroom.

Ok, tijd om er iets moois van te maken. Pak een glas en 

leg onderin een laagje verkruimelde biscuit. Neem een 

eetlepel karamelsaus en draai deze rond in het glas en  

 maak zo een laagje van karamel. Schep daar 

  voorzichtig een laagje banaan mengsel boven 

 op. Dan weer een laagje karamelsaus en nog 

  een laagje banaan mengsel. Garneer uw toetje  

 met wat banaanchips en een beetje karamel- 

      saus. Dat ziet er lekker uit! Herhaal dit voor 

            elk glas. 

Carpaccio van rode biet met gebakken 
paddenstoelen en truffelschuim

Banoffee dessert 
van banaan en karamel

Wilt u zelf eens culinair uitpakken, dan heb 
ik een redelijk eenvoudig maar fantastisch 
recept voor 4 personen voor u:

Mooie dunne plakken gekookte biet geven uw gerecht 

een extra sjieke uitstraling. Om te beginnen snijdt u de 

biet in wel stevige, maar mooie dunne nette plakken. 

Wilt u met de opmaak spelen, dan kunt u er bijvoor-

beeld ook blokjes van maken. De plakken legt u als een 

carpaccio op een bord. Bestrooi de plakken biet met 

zout en peper naar smaak. In de koekenpan bakt u de 

paddenstoelenmix samen met de geperste knoflook 

aan. De gebakken paddenstoelen verdeelt u speels 

over de bietencarpaccio. Verkruimel de walnoten grof 

en verdeel deze ook over de bietencarpaccio. Het be-

gint er nu al lekker uit te zien! Pak het steelpannetje en 

doe de truffeltapenade en de melk erin. Breng dit voor-

zichtig aan de kok. Houdt de staafmixer bij de hand, 

want zodra het kookt begint u het melk-truffeltapena-

de mengsel op te schuimen. Met de lepel schept u drie 

mooie wolkjes schuim op het opgemaakte bord en een 

paar blaadjes rucola doen de rest.

Tijd voor het toetje! We gaan maken:

Hi,

Veel plezier met
het bereiden en 
eet smakelijk!

Recept van onze chefRecept van onze chef

Rucola gebruikt 
u als garnering 
om het gerecht 
helemaal af  
te maken.
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EventsEvents

Uw gasten verdienen de avond van hun leven.
Sta je je ook weleens op een festival of evenement met open mond af te 
vragen “hoe organiseer je dit?” Tipje van de sluier: het kost gewoon veel tijd 
om een mooi evenement te organiseren. Of het nou een Bevrijdingsfestival, 
Oktoberfest, bedrijfsopening, je bruiloft of zomaar een goed feest is, je moet 
er energie in steken om het tot een succes te maken. Wij organiseren dage-
lijks grote, maar ook kleine evenementen. Dat vinden we fantastisch om te 
doen en eerlijk gezegd... daar zijn we ook gewoon goed in. Daarom delen we 
graag wat van onze ervaringen met je.

“Waar is 
dat feestje?”

Biertjes zelf 
tappen? Het kan 
allemaal. Het is 

uw feestje!

TIPS: 
ALS DE GROTE LIJNEN HELDER  
ZIJN, GA JE VERDER MET INVULLEN 
VAN DE INHOUD. HOUD DAARBIJ 
DE VOLGENDE TIPS IN HET 
ACHTERHOOFD:

1. Bepaal een budget - doe je dit niet, dan 

loopt bijna elk event qua kosten uit de klauwen
     

2. Beschrijf kort hoe een gast het event 

zou moeten ervaren. Wat moet hij/zij er van

onthouden, welke indruk moet hij/zij krijgen.
     

3. Vaker een event voor dezelfde gasten 

georganiseerd? Doe het dit keer anders.
     

4. Maak een lijst met items voor een inhoudelijk 

programma. Niets is te gek. Beoordeel daarna 

de items op uitvoerbaarheid, kosten en impact.
     

En niet vergeten! Stuur uw uitnodigingen ruim op tijd.

Waarom
Veel klanten hebben, als ze ons bellen voor de orga-

nisatie van hun evenement, al behoorlijke plannen in 

hun hoofd. Toch is het eerste dat we vragen “waarom 

wilt u dit organiseren?” Indruk willen maken op nieuwe 

klanten vraagt bijvoorbeeld een andere aanpak dan 

contacten onderhouden met bestaande klanten. Een 

intieme bruiloft vraagt om een andere invulling dan de 

hele wijk in je tuin uitnodigen. Een goed gesprek over 

‘waarom’ geeft vaak al heel bruikbare informatie over 

genodigden, sfeer, inrichting, accommodatie, enter-

tainment, hapjes, drankjes en gerechten.

Neem de tijd
Tijd voor het maken van je draaiboek. Met alle  

ideeën en ingrediënten voor je evenement, wordt 

het tijd om zaken overzichtelijk op papier te zetten. 

Zet tijdslijnen, contactgegevens en afspraken in 

een duidelijk overzicht. Houd tijden ruim aan, 

want er kan altijd iemand niet of er kan niet  

geleverd worden. Regel dus op tijd alle toele-

veranciers en entertainment, van audiovisuele  

bedrijven tot ballonblazers en van Live Cooking tot 

verschillende podia acts.
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ZILVEREN HUWELIJK
Ons 25 jarig huwelijksfeest is door Uitgekookt tot 
in de kleinste details perfect verzorgd op onze eigen 
locatie. Aan onze wensen werd volledig voldaan en 
door creativiteit van “Uitgekookt zag de inrichting 
van onze tuin eruit als een droomplaatje. Alle gasten 
hebben genoten van de hartelijke en professionele 
bediening en de live cooking was subliem. Prachtige 
gerechten en wijnen werden ons geserveerd.
 
Aan alle gemaakte afspraken werd gehoor gegeven 
en geen vraag was te veel. Mede dankzij jullie 
hebben wij een onvergetelijke avond gehad.
 
Heel veel lof en dank aan alle medewerkers 
van Uitgekookt!

~ Gerrit en Janneke Rotman -

6362



Eventstijlen

Rokkostuum en galajurk, toch sfeertje uitgedost als op het Songfestival of 
liever casual met een vleugje Hazes. Allemaal keuzes die de sfeer van 
uw evenement bepalen. Bij elke sfeer hoort een aankleding en bij elke 
aankleding hebben wij de juiste stijl met dito attributen. Voor een volledig 
overzicht kijk op www.uitgekookt.nl of neem contact op met Kelly of 
Dorien om u helemaal te laten bijpraten over de vele mogelijkheden.

Elk evenement 
in stijl, uw stijl

Eventstijlen

VINTAGE

STRAK
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EventstijlenEventstijlen

MODERN

INDUSTRIEEL
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TentenverhuurTentenverhuur

Een geschikte locatie vinden voor uw feest is misschien wel één van de 
moeilijkste onderdelen van het organiseren. De sfeer en aankleding moet 
passen, het moet bereikbaar zijn, voldoende, maar ook niet te veel capaciteit 
hebben en de locatie moet betaalbaar en beschikbaar zijn.  Overweeg daarom 
ook een comfortabele luxe feesttent voor uw gasten. U kunt op veel locaties 
een tent kwijt, de ideeën voor de aankleding zijn bijna grenzeloos en een tent 
is snel héél erg gezellig.

Een pagodetent 
heeft een punt-

vormig dak en heeft 
daardoor een heel 

stijlvolle look

Kijk voor meer informatie op www.uitgekookt.nl 
of bel Dorien of Kelly voor een advies op maat.

Het is feest 
in de tent

POPULAIRE TENTEN:

Aluminium hal
Pagodetent

StretchtentMastertent
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Deskundig en origineel, zo mogen 
wij onszelf, Dorien en Kelly, wel 
omschrijven. Wij stellen alles in het 
werk om binnen uw budget uw 
gasten zo blij te verrassen, dat er 
over nagepraat wordt. Zelf aan 
de slag, dan hebben 
we alvast enkele 
tips voor u.

Tips voor uw event

Camping de Abbert, Dronten

Op zoek naar een mooie locatie 
voor uw event informeer naar de 
mogelijkheden! Een greep uit onze 
verhuur locaties

Onze 
verhuurlocaties

TIP 7: 
Vraag hulp en schroom niet 
ons te bellenof mailen als u er 
even niet uitkomt!

Geen 
evenement
is te gek

TIP 1:
Begin op tijd met 
het zoeken naar 
een geschikte locatie.

TIP 4:
Overweeg bij de keuze voor de hapjes ook 

eens alternatieve snacks in plaats van de 

geijkte kaasstengels.

TIP 2:Een feestlocatie laten neerzetten op een mooie plek, bijvoorbeeld een luxe  en comfortabele tent (zie pag. 68 -69) is een originele invulling.

TIP 5: 
Willen uw gasten rustig praten 
of juist helemaal uit hun plaat 
gaan? Of een combinatie 
misschien? Dat is van grote 
invloed op uw keuze voor het 
entertainment.

TIP 3:
Houd bij de keuze voor de 
catering rekening met zoveel 
mogelijk verschillende 
soorten eters en drinkers.

TIP 6: 
Zet zoveel mogelijk zaken op papier, met bedragen, gemaakt afspraken en verantwoordelijken erbij.

Academiehuis de grote kerk, Zwolle

Landgoed Overcinge,
Havelte

ALTIJD SCHERP ALS ONZE 

CHICKPEA CURRY: 

Dorien Karsten
06 208 485 37
dorien.karsten@uitgekookt.nl 

ZO FRIS ALS ONZE ZOMER SALADE: 

Kelly Houwer
06 382 667 98
kelly.houwer@uitgekookt.nl

Verhuurlocaties  > 7170 > 

Hoog Zuthem,
Zwolle

Het Gemaal,
Kampen

De Pelikaan,
Zwolle



TOT IN DE PUNTJES
Een geslaagd event vraagt ook om een perfecte 
organisatie, wij denken hierin graag met u mee. 
Onze eventmanagers Kelly & Dorien nemen de 
organisatie moeiteloos van A tot Z uit handen. 
Van heerlijke catering en professionele bediening 
tot bijpassende aankleding. En dat doen ze vól 
persoonlijke betrokkenheid, right on time, met 
kennis van de laatste trends.
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Eenvoudig en snel bestellen XXXXX

HOE KUNT U BESTELLEN?
Website: 
Bestellen gaat het snelst via onze website, 

www.uitgekookt.nl. Daar staan alle buffetten 

uitgebreid beschreven. Verdervindt u daar informatie 

over de ingrediënten, aller genen en voedingsinformatie. 

U geeft aan voor hoeveel personen u wilt bestellen, 

maakt eventueel aanpassingen in de gerechten en u 

klikt op ‘bestellen’. Via iDEAL, Paypal of uw creditcard 

kunt u vervolgens uw bestelling afronden.

Telefoon:
Eerst nog wat navragen, advies inwinnen of 

u vindt telefonisch contact gewoon prettiger, 

bel dan met van onze medewerkers op 085 04 06 065. 

Zij staan u graag te woord en helpen u altijd verder. 

Op werkdagen zijn we tot 17.00 uur goed bereikbaar. 

E-mail:
Uw bestelling per email doorgeven kan op 

elk gewenst moment via catering@uitgekookt.nl. 
Een van onze medewerkers geeft u dan binnen 24 uur 

een reactie.

WIJ GAAN VOOR U KOKEN
Heeft u speciale wensen doorgegeven als 

bijvoorbeeld iets extra’s voor de vegetariërs, 

een gast met een voedingsallergie of een gerecht dat 

zoutarm bereid moet worden, dan is het hele team 

van koks daarover geïnformeerd. Op de dag dat we 

voor u aan de slag gaan, worden alle ingrediënten vers 

bij ons gebracht. Dat is pas lekker koken.

BEZORGING WANNEER 
U DAT WENST
Zo snel mogelijk nadat uw bestelling 

gereed is, wordt deze bij u bezorgd. Dat doen we 

in speciale koel-thermoboxen, waarmee we koel-

vers kunnen bezorgen. Dat doen we op werk-

dagen tussen 09.00 en 18.00 uur. Zaken als au 

bain-maries, barbecues en servies worden ook 

meegeleverd. 

Bestelt u voor meer dan 150 euro en laat u ons 

het bezorgtijdstip kiezen, dan is bezorging gratis. 

U gerechten warm laten bezorgen, kan ook. Daar 

betaalt u afhankelijk van de bezorgregio een ver-

goeding tot maximaal 35 euro voor. Voordat uw 

bestelling definitief is, worden altijd de bezorg-

kosten duidelijk vermeld.

ETEN EN GENIETEN
Bij elk gerecht ontvangt u duidelijk ver-

warminstructies zodat u altijd optimaal 

kunt genieten van uw bestelling. Warme buffetten 

worden door een Uitgekookt medewerker netjes 

voor u neergezet. 

SORRY, MAAR WIJ 
DOEN DE AFWAS 
We weten dat u na een uitgebreide 

maaltijd het liefst zelf de afwas doet. Lekker boe-

nen in die vette vieze pannen, maar we moeten u 

helaas teleurstellen. We nemen alles de volgende 

werkdag zo vies weer mee.

Of u nu een buffet voor een intiem familiefeestje wilt bestellen of voor een groot 
evenement, de medewerkers van Uitgekookt staan altijd voor u klaar. Buffetten kunt u tot 
twee werkdagen van tevoren bestellen, dat geeft ons tijd genoeg om alle verse ingrediënten 
te kopen en uw bestelling met zorg te bereiden. In drukke periodes is het verstandig uw 
bestelling ruim van te voren door te geven om teleurstelling te voorkomen.

Eenvoudig en 
snel bestellen

Eenvoudig en snel bestellen

Speciale wensen 
doorgegeven, bestelling 

plaatsen of iets 
navragen, u kunt 
ons altijd bellen.
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Gerechten worden 
altijd vers bereid in 
koel-thermoboxen geleverd.



Nawoord & colofon

Van uw eerste croissantje in de vroege ochtend, tot de laatste bonbon bij 
de afsluitende koffie in de avond; elke gelegenheid verdient een eigen 
smaakvolle invulling. Van de hand geregen groentespies tot de malse 
bavette, van de voorjaarsstamppot tot de gemarineerde gamba’s, van de 
lamskebab tot de panna cotta; elk gerecht, groot of klein, warm of koud, 
verdient de aandacht en passie van een ware kok. 

Gerechten met 
een glimlach, voor 
elke gelegenheid

Met deze overtuiging willen we bij Uitgekookt, samen 

met onze leveranciers van de verse ingrediënten, onze 

koks, onze bezorgers en al onze overige medewer-

kers, het verschil maken voor u.

We hopen dat we u met dit boek op nieuwe en goede 

ideeën voor uw volgende feest of evenement hebben 

gebracht. Vanzelfsprekend zijn we u graag van dienst 

om er samen met u een speciale en onvergetelijke 

gelegenheid van te maken. Voor meer ideeën, infor-

matie en inspiratie kijk eens op www.uitgekookt.nl.  
Of bel en mail ons gerust met 

uw vragen, daar zijn

we voor.

Met smaakvolle groet,

Team catering 
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VOOR BESTELLEN EN MEER 

INFORMATIE GA NAAR 

WWW.UITGEKOOKT.NL
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