
 

Gedurende de feestdagen kan er uitsluitend gebruik  

gemaakt worden van deze kerstfolder. 

 

 

 i.v.m. de coronamaatregelen zijn wij beperkt in onze 

capaciteit. 

 

Om toch zoveel mogelijk klanten te kunnen  helpen is er 

een aanpassing in ons menu gekomen. 

 

We kunnen dit jaar geen aanpassingen maken betreft het 

menu. 

 

Sorry voor het ongemak. 

 

Uiterlijke besteldatum kerstavond, eerste en tweede 

kerstdag:  15 december 2020 

 



   

Lonneke en Wilfred van Geel 

st. Jozefstraat 17 

4759 BC Noordhoek 

tel: 0168-402213 

mobiel: 06-21227818 

www.cateringvangeel.nl  

 

Menu 1 

Hors d’ oeuvre: 

Menu 2 

Vis schotel: 

 

Van de warme menu`s kan maar 1 

soort per adres geleverd worden. 

Alleen in combinatie met hors d 

oeuvre en/of visschotel. 
  

- huzarensalade 

- gekookte ham met asperges,   asperge 

hamrolletjes en gevulde eieren 

- rosbief met gevulde tomaten 

- fricandeau met stoofpeertjes gevuld met 
monchou 

- rauwe ham met meloen 

- gehaktballetjes, worst, gevulde pepersweet 

-fruitsalade 
- stokbrood en kruidenboter 

 

 

  - zalmsalade 

  - haring 

  - paling 

  - gerookte zalm 

  - Hollandse garnalen 

  - mosselen 

  - makreel 

  - krabchuncks 

  - gevulde eieren 

  - gevulde tomaten 
  - stokbrood en kruidenboter 

€ 21,95 p.p 

€ 16,95 p.p. 

* alleen te bestellen in combinatie met 
hors`d oeuvre en of visschotel 

* kipsaté 

* beenham in honingmosterdsaus 
* gegratineerde aardappelen 

* alleen te bestellen in combinatie met 
hors d`oeuvre en of visschotel 

* portobello gevuld 

* varkenshaas grillbakje met brie en 

spek 

* gegratineerde aardappelen met truffels 

 € 8,95p.p. 

    € 8,95 p.p 

 

 

 

Catering 

    van Geel    
 

http://www.cateringvangeel.nl/


 

Lonneke en Wilfred van Geel 

st. Jozefstraat 17 

4759 BC Noordhoek 

tel: 0168-402213 

mobiel: 06-21227818 

www.cateringvangeel.nl  

  

Italiaans buffet: 
vanaf 6 personen 

€ 21,45 p.p. 

 

 

: 

 

Koude gerechten: Warme gerechten: 

 

 

- carpaccio amuse - lasagne 
- garnaal amuse - gehaktballetjes in tomatensaus 

- parmaham met meloen - spaghetti 

- tomatensalade met mozzarella 

- ruccola sla met zongedroogde tomaat,

 Nagerechten

: pijnboompitten, kappertjes en kaas 

- pastasalade tonijn - fruitsalade 

- pastasalade groenten - tiramisu  
- diverse breekbroden met pesto 

 

 

 

 

 
  Steengrill/Gourmet: Fondueschotel: 

€ 9,95 p.p. €10,45 p.p. €8,45 p.p. 

- gehaktballetje 

- kogelbiefstuk 

- kipfilet 
- varkensfilet 
- slavinkje 

Gourmet saladeschotel (bijgerecht): 

- huzaren- of kartoffelsalade 

- gevuld ei 
- gevulde tomaat 

- 2 soorten roerbakgroenten 

- 1 soort rauwkostsalade 
- fruitsalade 

- 3 soorten sauzen 
- stokbrood en kruidenboter 

  - kipfilet 

  - varkensschnitzel 

  - kogelbiefstuk 
  - shoarma 

  - kipsaté 

  - speklapje 
  - hamburger 

 

 

Catering 

    van Geel    
 

http://www.cateringvangeel.nl/


Gourmetschotel populair: 

 


