
arrAngemeNtenbRochUre 2020 - 2021

Najaar
 &  Winter



InHoud

De gezelliGSTe tijd
Van het jaaR

BORRELS

KERSTONTBIJT       

BARBECUE

BUFFETTEN                 

KERSTARRANGEMENTEN      

EXTRA BIJ TE BESTELLEN
    

ARRANGEMENTEN

Wilt u er dit jaar eens een echt bijzondere winter of kerst van maken met 
familie, vrienden, collega’s of zakenrelaties? Winter is de tijd van samen zijn, samen 
eten, samen drinken, het afgelopen jaar doornemen en vooruit kijken. U hoeft niet 
langer te zoeken want alle ingrediënten voor een gezellige avond hebben wij in huis! 

Een smakelijk en uitgebreid buffet, een feestelijke borrel of een compleet 
verzorgd arrangement; het kan allemaal. In de Beijk najaar & winterbrochure 
2020-2021 presenteren wij u een breed scala aan pure culinaire verwennerij.

Wij hopen u snel te ontmoeten om de mogelijkheden te bespreken.

Team Beijk Catering
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CheersSiMpel & 
oNBeZorgd 

eeN gezellige 
AvoNd!

gevuld scharrelei,
op oma’s wijze
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BoRRel 1
SNEEUWVLOK

Ons ‘Sneeuwvlok’ borrelarrangement is een borrel om u en uw gasten van een onbezorgde middag of 
avond te voorzien. Genieten van een gezellige borrel met een hapje en drankje! 
Dè basis voor een gezellig samenzijn.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€8,75  
vanaf

p.p.

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

1 UUR

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

1,5 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

12,00 p.p. 9,50 p.p.

15,75 p.p. 12,25 p.p.

15,00 p.p.

19,25 p.p.

18,50 p.p. 15,75 p.p.

22,50 p.p. 20,00 p.p.

26,25 p.p. 22,75 p.p.

29,50 p.p. 26,75 p.p. 26,00 p.p.

31,50 p.p. 29,00 p.p. 28,00 p.p.

€

€

€

€

€

€

€

13,25 p.p.€

€

€

€

€

€

  8,75 p.p.€

€

€

€

€

€

€

23,75 p.p.€

BORRELGARNITUUR
• Rolletje ham waarin Monchou met bieslook
• Gevuld scharrelei, op oma’s wijze
• Kaas waarop gember
• Augurk gerold in Ardenner boterhamworst
• Boerenleverworst met een Amsterdams uitje
• Asperge omwikkeld met ham
• Gekookt scharrelei met rookvlees
• Amuselepel met klassieke huzarensalade

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn
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€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€12,75  
vanaf

p.p.BoRRel 2

Met ons ‘Cheers’ borrelarrangement heeft u een uitgebreide keus aan hapjes en drankjes. 
Beleef de smaak van onze heerlijke borrelgarnituren en daarbij kan een goed glas wijn natuurlijk 
niet ontbreken. Gegarandeerd een gezellige middag of avond.

CHEERS

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

1 UUR

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

1,5 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

16,25 p.p. 13,75 p.p.

20,00 p.p. 16,50 p.p.

19,25 p.p.

22,50 p.p.

22,50 p.p. 20,00 p.p.

26,75 p.p. 24,25 p.p.

30,50 p.p. 27,00 p.p.

33,50 p.p. 31,00 p.p. 30,25 p.p.

35,75 p.p. 33,00 p.p. 32,25 p.p.

€

€

€

€

€

€

€

17,25 p.p.€

€

€

€

€

€

  12,75 p.p.€

€

€

€

€

€

€

27,75 p.p.€

BORRELGARNITUUR
• Boeren kaasblokjes
• Komijn kaasblokjes
• Sambal kaasblokjes
• Droge worst
• Zeeuws spek
• Grillworst
• Boerenleverworst

GESERVEERD MET
• Schaaltje mosterd 

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn

• Crostini met brie, walnoot en honing
• Soesje gevuld met een mousse van zalm
• Tostado met paté en zoete ui
• Tortilla puntje met tonijn
• Klassiek gevuld ei
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Prijs vanaf 25 personen
icl. borden, bestek 

en servies

Gezelligheid
Kent geen

tijd

Cheers

76



Winter is coming

CateRing op maat?
geen probleem!

vraag naar de 
mogelijkheden bel ons!

0594 554 321

98



BoRRel 3
IJSKRISTAL

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€16,50  
vanaf

p.p.

Wanneer u ons ‘IJskristal’ borrelarrangement kiest, dan heeft u een goede reden om écht uit 
te pakken. Een luxe onbezorgde borrel met een zeer uitgebreide keus aan hapjes en drankjes 
voor een gezellige en onvergetelijke middag of avond.

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

1 UUR

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

1,5 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

20,00 p.p. 17,25 p.p.

23,75 p.p. 20,25 p.p.

22,75 p.p.

27,00 p.p.

26,25 p.p. 23,75 p.p.

30,50 p.p. 27,75 p.p.

34,25 p.p. 30,75 p.p.

37,25 p.p. 34,75 p.p. 33,75 p.p.

39,50 p.p. 36,75 p.p. 36,00 p.p.

€

€

€

€

€

€

€

21,00 p.p.€

€

€

€

€

€

  16,50 p.p.€

€

€

€

€

€

€

31,50 p.p.€

BORRELGARNITUUR
• Pinguïn van mozzarella, olijven en wortel
• Tomaatje gevuld met garnalen en een salsa van pompoen
• Puntje quiche met zuurkool, kaas en rookworst
• Crostini met gerookte kipfilet en cranberrycompote
• Een “sneeuwbal” van rundergehakt en kokos
• Blini met vijg en stilton
• Roggebrood met kaascrème
• Gevuld ei met gerookte zalm en garnalen
• Crostini met Schwarzwalder schinken
• Ham gerold met crème van peppedew
• Wrap B.L.T (bacon, sla, tomaat)
• Cervelaatworst met Amsterdamse ui chutney

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green
• Jus d’orange
• Appelsap 
• Rivella 
• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Radler

• Droge witte wijn (luxe)
• Zoete witte wijn
• Rosé (luxe)
• Rode wijn (luxe)
• Sonnema Berenburg
• Jonge jenever
• Bessenjenever
• Bacardi rum
• Vodka
• Apfelkorn
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-1 flespompoen
-5 el traditionele olijfolie
-1½ el gedroogde Italiaanse kruiden
-100 g Parmigiano Reggiano (stuk)
-1 citroen
-100 g panko Japans paneermeel

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Was de 
pompoen en snijd in parten. Verwijder de zaden en 
de draderige binnenkant.
    
2. Verdeel de pompoen over een met bakpapier 
beklede bakplaat. Besprenkel met 2/3 van de olie. 
Bestrooi met 1/3 van de kruiden, peper en eventueel 
zout. Bak de pompoen in het midden van de oven in 
ca. 20 min gaar.
    
3. Rasp ondertussen de kaas, maak de citroen 
schoon en rasp de gele schil. Meng de panko en kaas 
met de rest van de kruiden, olie en het citroenrasp. 
Breng op smaak met peper en eventueel zout.

4. Verdeel het pankomengsel de laatste 10 min. 
van de baktijd over de pompoen. Neem uit de oven, 
verdeel de pompoen over een schaal en serveer.

4 
personen

Kooktijd
20 min

Voorbereiding
15 min

1110
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Geroosterde
Pompoen

Met kaas en verse kruiden

1110



Iets te vieren?
Partycatering op maat

Wij zijn bevlogen om van elke opdracht, 
klein of groot, een succes te maken! 

Beijk Catering tot uw service!

1312



Gratis Brownie
met aardbei!

voor iedere gast

Vermeld bij het
reserveren het 

codewoord:

BRownie

1312



CateRing op maat?
geen probleem!

vraag naar de 
mogelijkheden bel ons!

0594 554 321

1514



Kerstontbijt
OCHTENDDAUW

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€12,75  
vanaf

p.p.

Wat is er nou fijner dan kerst of het nieuwe jaar te beginnen met de geur van verse koffie en 
luxe broodjes? Wil je tijdens het ontbijt eens lekker uitpakken en heb je zin in een tafel vol 
met lekkers kies dan voor ons ‘Ochtenddauw’ arrangement. 

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

1 UUR

2 UUR

1,5 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

16,25 p.p. 13,75 p.p.

20,00 p.p. 16,50 p.p.

19,25 p.p.

22,50 p.p.

22,50 p.p. 20,00 p.p.

26,75 p.p. 24,25 p.p.

€

€

€

€

17,25 p.p.€

€

€

€

  12,75 p.p.€

€

€

€

BROODJES
• Croissants
• Harde broodjes
• Mini Deense luxe
• Kerststol
• Suikerbrood

BELEG
• Jonge kaas, oude kaas, rosbief, achterham en rollade
• Jam en hagelslag mono
• Boter / margarine

LUXE/OVERIG
• Scrambled eggs + bacon en / of gerookte zalm
• Gekookte eieren
• Yoghurt met muesli, cruesli
• Fruit

DRANKENARRANGEMENT
• Koffie en thee
• Jus d’orange
• Melk en karnemelk

1514



Winterbarbecue
WINTERVUUR

Bij  het ‘Wintervuur’ arrangement krijg je niet de cliché barbecue, niet het standaard buffet. Eten is een 
beleving, we willen eerlijk voedsel dat met liefde is bereid. Onze koks bereiden voor u onderstaande 
grillgerechten op onze professionele BBQ, het enige wat u hoeft te doen is genieten van uw gezelschap en 
onze culinaire kwaliteiten.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€36,00  
vanaf

p.p.

BBQ ARRANGEMENT
• Malse spareribs
• Runderhamburger
• Kippendijfilet met oregano en tijm
• In folie verpakte zalmfilet
• Bourgondische aardappelsalade van zoete aardappel met spekjes, ui en ei
• American Coleslaw
• Groene salade met huisgemaakte dressing
• Pastasalade met tonijn, tomaat, rode ui, komkommer en kappertjes
• Maiskolf
• Gepofte aardappel met zure room 

GESERVEERD MET
• Knoflooksaus, Beijk’s BBQ saus en kerriemayonaise
• Broodmand gevuld met diverse soorten brood
• Roomboter, kruidenboter en tapenade

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

39,50 p.p. 36,75 p.p.

43,50 p.p. 40,25 p.p.

42,75 p.p.

46,00 p.p.

46,25 p.p. 43,50 p.p.

49,25 p.p. 46,75 p.p.

51,50 p.p. 48,00 p.p.

€

€

€

€

€

41,00 p.p.€

€

€

€

  36,00 p.p.€

€

€

€

€48,75 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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Prijs vanaf 25 personen
icl. borden, bestek 

en servies

Malse RibS
in eigen gemaakte

marinade

een BBQ
om je vingers

 bij af te likken!
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Huisgemaakte 
erWtenSoep

1918



BUFfet 1
WINTERSE KOST

Er gaat niets boven een heerlijke kom huisgemaakte erwtensoep tijdens de donkere winterdagen. 
Erwtensoep vind je over de hele wereld, maar snert is typisch Nederlands en is lekker met een rookworst 
of roggebrood met katenspek.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€22,75  
vanaf

p.p.

WARME GERECHTEN
• Huisgemaakte erwtensoep met rookworst en hamlappen
• Broodje gehaktbal

GESERVEERD MET
• Roggebrood met katenspek
• Roggebrood met kaas
• Mosterd

*Dit buffet kan ook vegetarisch geserveerd worden

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

26,25 p.p. 23,75 p.p.

30,50 p.p. 27,00 p.p.

30,75 p.p.

33,75 p.p.

34,25 p.p. 31,50 p.p.

37,25 p.p. 34,75 p.p.

39,50 p.p. 36,00 p.p.

€

€

€

€

€

27,75 p.p.€

€

€

€

  22,75 p.p.€

€

€

€

€36,75 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.
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BUFFet 2
WINTERBERG

STAMPPOT KEUZE UIT 2 SOORTEN
• Boerenkool
• Hutspot
• Knolselderij pastinaak
• Snijbonen
• Hete bliksem
• Zuurkool

GESERVEERD MET
• Tranches spek
• Rookworst
• Zilverui
• Augurk
• Gesnipperde ui
• Mosterd
• Jus

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

Geniet samen met uw gezelschap van ons ‘Winterberg’ arrangement. Het wordt weer kouder buiten, dus de 
stamppot kan weer op tafel! Dit buffet is met liefde en passie door onze chef kok ontwikkeld. Door een 
combinatie van verschillende wintergroenten hebben we de lekkerste stamppotten op een rijtje gezet.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€28,00  
vanaf

p.p.

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

31,50 p.p. 29,00 p.p.

35,75 p.p. 32,25 p.p.

35,00 p.p.

38,00 p.p.

38,25 p.p. 35,75 p.p.

41,50 p.p. 38,75 p.p.

43,50 p.p. 40,25 p.p.

€

€

€

€

€

33,00 p.p.€

€

€

€

  28,00 p.p.€

€

€

€

€41,00 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

2120



Bon Appétit
Velbekomme

eet smakelijk
guten appetit

Prijs vanaf 25 personen
icl. borden, bestek 

en servies

klassieke 
Stamppot  boerenkool
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Romige 
Bospaddestoelensoep

alles loopt 
in de soep!

2322



BUFfet 3
TIROL

Eten en drinken is meer dan het voeden van de eerste levensbehoefte. Het is beleving en genieten met 
elkaar. Dit buffet toont een perfecte afwisseling door een ruime keus aan heerlijke gerechten en drankjes 
uit ons assortiment.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€36,00  
vanaf

p.p.

WARME GERECHTEN
• Bospaddestoelensoep
• Varkenslapjes in een peperroomsaus
• Stoofpotje van rundvlees en bokbier
• Rodekool met appeltjes 
• Witlof met ham, kaas en bechamelsaus uit de oven
• Aardappelpuree met tamme kastanjes
• Gebakken aardappelen met spek en ui 

SALADES
• Ambachtelijk bereide rundvleessalade
• Winterse waldorfsalade

GESERVEERD MET
• Stokbrood
• Roomboter & kruidenboter

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

39,50 p.p. 36,75 p.p.

43,50 p.p. 40,25 p.p.

42,75 p.p.

46,00 p.p.

46,25 p.p. 43,50 p.p.

49,25 p.p. 46,75 p.p.

51,50 p.p. 48,00 p.p.

€

€

€

€

€

41,00 p.p.€

€

€

€

  36,00 p.p.€

€

€

€

€48,75 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

2322



BUFFet 4
SALZBURGERLAND

Een buffet om nooit meer te vergeten! Bij het ‘Salzburgerland’ arrangement zijn alle culinaire mogelijkheden 
toegepast en geven nét dat beetje extra smaakbeleving. Onze koks bereiden alle gerechten met dagverse 
ingrediënten en er is keuze voor iedereen. Met een groot aanbod aan dranken wordt het feest helemaal compleet. 
Leuke extra: Uw gasten worden feestelijk ontvangen met een borrelhapje vooraf.

€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€46,50  
vanaf

p.p.

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

50,00 p.p. 47,25 p.p.

54,00 p.p. 50,75 p.p.

53,25 p.p.

56,50 p.p.

56,75 p.p. 54,00 p.p.

59,75 p.p. 57,25 p.p.

62,00 p.p. 58,50 p.p.

€

€

€

€

€

51,50 p.p.€

€

€

€

  46,50 p.p.€

€

€

€

€59,25 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

WARME GERECHTEN
• Visgerecht van onder andere zalm, rivierkreeft, roodbaarsfilet en verse kruiden, geserveerd in een witte wijnsaus
• In de oven gebraden ossenhaas, à la minute getrancheerd en geserveerd met een jus van truffelkruim
• Oesterzwammen, shiitakes, anijschampignons, kastanje en blanke champignons in room met groene groenten, 

gegratineerd met geitenkaas (vegetarisch)
• Seizoensgroenten geglaceerd met roomboter
• Kippendijfilet gegratineerd met camembert, honing en walnoten
• Stamppot van prei met apart geserveerde kruim van roquefort 

SALADES
• Salade van Hollandse garnalen, Franse boontjes, appel, artisjok en een fijne mosterddressing
• Salade van gerookte eendenborst, spekjes, ui, rozijnen en een frambozendressing
• Groene salade met tomaat, komkommer, olijven, rode ui en feta

GESERVEERD MET
• Diverse broodsoorten
• Roomboter
• Kruidenboter
• Tapenade

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green
• Jus d’orange
• Appelsap

• Rivella 
• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Radler 
• Droge witte wijn (luxe)
• Zoete witte wijn

• Rosé (luxe)
• Rode wijn (luxe)
• Sonnema Berenburg
• Jonge jenever
• Bessenjenever
• Bacardi rum
• Vodka
• Apfelkorn
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Prijs vanaf 25 personen
icl. borden, bestek 

en servies

Da haben wir 
den Salat!

yammie!   een heeRlijke
frisse groene salade
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CurrywuRst
mit Currysauce

Alles hat
 ein Ende, 

nur die Wurst 
hat zwei

2726



€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€47,75  
vanaf

p.p.

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

52,50 p.p. 48,75 p.p.

56,75 p.p. 51,00 p.p.

53,50 p.p.

56,75 p.p.

59,25 p.p. 55,75 p.p.

62,00 p.p. 58,75 p.p.

65,00 p.p. 60,50 p.p.

€

€

€

€

€

52,50 p.p.€

€

€

€

  47,75 p.p.€

€

€

€

€61,50 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

Kerstarrangement1
SCHNEE UND SPASS

Het land van hoge bergen, witte sneeuwhellingen, bevroren meren, après-ski, pullen bier, 
glühwein en vooral lekker eten. 

De keuken van dit bijzondere winterwonderland leent zich uitstekend voor een prachtig kerstbuffet. 
In winterse sfeer genieten van originele Oostenrijkse gerechten. Kerst is de tijd van samen zijn, samen eten, 
samen drinken, het afgelopen jaar doornemen en vooruit kijken.

WARME GERECHTEN
• Brötchen mit Knoblauchbutter, broodje met kruidenboter
• Currywurst mit Currysauce, curry braadworst in een warme saus op basis van curry
• Spareribs
• Schweinemedaillon in Jägersauce, varkensmedaillons in jägersaus
• Pangasiusfilet mit Chinakohl, sojaprossen und grüne Bohne, Pangasiusfilet met Chinese kool, 

sojabonen en sperziebonen
• Gemüse, mix van diverse warme groenten
• Kartoffelgratin, aardappelgratin

SOEP
• Zwiebelsuppe, uiensoep 

SALADES
• Nudelsalat, pastasalade
• Kartoffelsalat, traditionele aardappelsalade
• Grüner Salat mit Yoghurt und grüne Krauter, groene salade met yoghurt en groene kruiden

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn

OPTIONEEL EXTRA TE BESTELLEN:
• Glühwein á € 3,00
• Dessert á € 6,50  

(Mini apfelstrudel, mini omelet sibérienne)
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€13,95  p.p.
Prijs vanaf 25 personen

icl. borden, bestek 
en servies

€48,25  
vanaf

p.p.

2 UUR

4 UUR

5 UUR

6 UUR

3 UUR

20+ PERS. 80+ PERS.40+ PERS.

52,75 p.p. 49,25 p.p.

56,75 p.p. 52,50 p.p.

56,75 p.p.

61,00 p.p.

61,00 p.p. 58,75 p.p.

65,75 p.p. 62,00 p.p.

69,25 p.p. 64,25 p.p.

€

€

€

€

€

54,50 p.p.€

€

€

€

  48,25 p.p.€

€

€

€

€65,00 p.p.€

Vragen of 
reserveren?

0594-554321ONBEZORGD GENIETEN
Dit arrangement is incl. alle benodigdheden
o.a. personeel, koelkast, servies, glaswerk
& natuurlijk de afwas!

Optioneel bij te bestellen: bierbanken,
statafels incl. rok, tafel 80x80 en stoelen.  
Hiervoor rekenen wij € 4,25 p.p. extra.

Buiten Groningen, Friesland en Drenthe zijn wij 
genoodzaakt om extra transportkosten te rekenen.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

Kerstarrangement2
AMERICAN DREAM

In Amerika is het kerstdiner een van de mooiste momenten van het jaar. Dagen ervoor worden de voorbereidingen 
getroffen. Beijk Catering neemt dit graag van u over. We hebben ons verdiept in de culinaire tradities van de Amerikanen 
en hebben er een uniek buffet van gemaakt.

WARME GERECHTEN
• Turkey on a stick, kalkoenspiesje met een cheddarsaus en jalapeño pepers
• American sparerib
• Meatballs sweet & sour, gehaktballetjes in zoetzure saus
• Spicey chickenwings, pittige kippenvleugels
• Cajun gumbo, stoofpotje van vis en garnalen
• Jacket potato, gepoft aardappel met crème fraîche en bacon
• Corn on the cob, maïskolfjes met boter en zout
• Vegetables, seizoensgroenten 

SALADES
• Sweet potato salad, zoete aardappelsalade met gerookte zalm en scharrelei
• American coleslaw
• American cobbsalad, salade van ei, tomaat en gegrilde kip 

GESERVEERD MET
• Garlic bread, knoflookbrood
• Diverse broodsoorten
• Kruidenboter
• Roomboter
• Tapenade

DRANKENARRANGEMENT
• Cola
• Cola zero
• Sinas
• Rivella
• Jus d’orange
• Appelsap
• Fuze Tea Sparkling
• Fuze Tea Green

• Chaudfontaine rood
• Chaudfontaine blauw
• Heineken bier
• Droge witte wijn
• Zoete witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn
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Prijs vanaf 25 personen
icl. borden, bestek 

en servies

All i want
for CHristmas

is FOOD

Jacket POTato

2928



OnZe 
arrAngementen

zijn inclusief
personeel en

mastiek
bel ons!

0594 554 321

3130



Witte Chocolade
& Kokosnoot

Latte
Kokossyroop

Espresso koffie
Witte chocoladesaus

Melk
Opgeklopte melk

Chocolade vlokken

INgrediënten

3130



kijkje in
de keuken

Ons keukenteam staat altijd voor u klaar! Vol passie en overgave bereiden zij elke keer 
weer een creatief en smakelijke maaltijd voor u. In de keuken werken onze koks met 
alle liefde aan de perfecte barbecue of buffet. Wij gebruiken zoveel als mogelijk 
streekgerechten en seizoensgebonden gerechten.

Zowel voor kleine als grote groepen staan wij graag voor u klaar!

3332



Maak een aFSPRaak
Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wenst u liever catering op maat? U kunt ons altijd 
bellen voor een vrijblijvende afspraak met één van onze accountmanagers. Onze accountmanagers komen 
graag bij u langs om alle mogelijkheden vrijblijvend met u te bespreken.

0594 - 554321
Potklei 8
9351 VS Leek info@beijk.comwww.beijk.com

Deze arrangementen zijn te reserveren op de volgende locaties:

Op uw
locatie

Heerenveen

Groningen

Wolvega
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Glühwein met bessen
& sinaasappel

3534



benieuwd 
wat we  voor

u kunnen
betekenen? bel ons!

0594 554 321

Extra bij te bestellen

Koffie / thee bij ontvangst of na afloop

Dranken

Toost met Prosecco

Toost met Champagne

Welkomstcocktail

prijs excl. btw per

€ 1,50

glas€ 2,50

glas

glas

€ 5,00

€ 2,50

Koud borrelgarnituur 
“Toen was geluk nog heel gewoon”

Culinair

Warm borrelgarnituur 
“Voor iets warm lopen”

Wijnglas met pannacotta en rood fruit

Dessert ‘lest best’

per

€ 2,50

extra info

Op basis van 3 hapjes per persoon

persoon€ 2,75

glas€ 3,50

€ 5,01

Garderobe 100 haaks

Materialen

Vuurkorf (inclusief hout)

Heater

per

€ 26,91

stuk€ 19,36

stuk€ 49,47

Afzetpaaltjes

Afzetkoord tbv afscheiding à 1,20m

€ 4,81

meter€ 3,36

Partytenten

Op aanvraag

Grote feesttenten

Verlichting

Technische middelen

Toiletvoorzieningen

Loper (diverse kleuren mogelijk)

Artiesten

Dessert ‘eigen haard is goud waard’ € 6,00

stuk

stuk

persoon

persoon

persoon

Op basis van 3 hapjes per persoon

Lemon curd trifle, met rood fruit geserveerd 

Huisgemaakte bavarois, chocolademousse 
en panna cotta met rood fruit (drie kleine 
glaasjes per persoon)

kopje / glas

prijs excl. btw

prijs excl. btw
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Potklei 8, 9351 VS Leek 0594-55 43 21 info@beijk.com www.beijk.com
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