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U heeft binnenkort een gelegenheid waarvoor u catering overweegt. Om u kennis te laten maken 
met van Regteren Catering & Partyservice hebben wij een Foodbook samengesteld. Deze collage 
van mogelijkheden geeft u een overzicht van onze favoriete lunches, buffetten en andere vormen 
van catering. 
 
 
Wij stellen voor dat u op zoek gaat naar wat u aanspreekt. Kunt u geen keuze maken, neem dan 
contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om zo een aanbod samen te stellen waarmee wij aan 
uw specifieke wensen voldoen. 
 
 
van Regteren is al 50 jaar een begrip in Hoogeveen. Wij zijn gevestigd op bedrijventerrein De 
Wieken in Hoogeveen. John en Jannette van Regteren zwaaien de scepter over dit familiebedrijf. 
Wij zijn specialisten op het gebied van partyservice, catering en evenementen en werken voor 
opdrachtgevers door het hele land. Gastvrijheid, expertise, passie en creativiteit, met oog voor 
detail en alleen tevreden met de beste kwaliteit producten. 
We doen wat we beloven (vanzelfsprekend) en zorgen dat elke opdracht soepel 
verloopt.  Een particulier feest, zakelijke netwerkborrel of groot evenement? van Regteren biedt 
altijd advies op maat, altijd verse producten en ja... altijd smakelijk! 
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van Regteren, heeft oog voor uw evenement! 
van Regteren is een organisatie die gespecialiseerd is in het organiseren, produceren en 
realiseren van evenementen voor zowel kleine als grote gezelschappen.  
vanregteren organiseert meer dan zomaar een evenement. Wij onderscheiden ons door onze 
creatieve en eigentijdse visie, zorgen voor de ultieme beleving en creëren voor u een andere 
wereld. 
 
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de organisatie van een feest, commerciële presentatie of 
evenement net zo goed als de bouw van een huis moet starten op een sterk fundament. 
Dat betekent een goed doordacht plan, planning en aandacht voor alle details. 
De kernactiviteit is de totaalorganisatie, van concept tot uitvoering. Voor elk evenement zijn 
onderstaande ingrediënten en activiteiten nodig om alles perfect op elkaar af te stemmen: 
  
Creatieve concept ontwikkeling 
Organisatie & logistiek 
Catering 
Entertainment, artiesten 
Audio visuele ondersteuning 
Locatie en decorbouw/inrichting 
  
Al deze belangrijke ingrediënten voegen een extra dimensie toe aan de belevingswereld van u en 
uw gasten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dit is ook 100% van Regteren, uw smaakvolle culinaire partner in; 
 Beter belegde broodjes 
 Gezonde maaltijden en soepen 
 Culinaire buffetten 
 Smaakvolle bittergarnituren 
 Bedrijfsontbijten 
 Catering op locatie 
 Foodtruck op locatie 
 Partyservice aan huis 
 Verhuurmaterialen 
 Thuisbezorgd.nl  
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 Dranken arrangement 
 De volgende warme,- alcoholvrije en alcoholische dranken worden er voor U geserveerd, 
 

 Warme dranken + zoete heerlijkheden; 
 Koffie of thee € 1,80 
 Roombotercake € 0.95 
 Petit glacé + logo € 2.15 
 Vruchten koek € 2.00 
 Gebak assortiment € 3.00 

 

 Alcoholvrije dranken; gekoeld 
 Jus d’ orange 
 Appelsap 
 Coca cola 
 Coca cola light 
 Sinas 
 Rivella 
 Spa mineraalwater 
 Spa bronwater 
 Fuzetea sparkling 
 € 4.00 per fles 

 
 Radler 0.0% 
 Heineken 0.0% 
 € 2.50 per fles 
 

 Alcoholische dranken; gekoeld 
 Pils (Heineken) 
 € 2.35 per fles 

 

 Wijnen � 
 € 15.00 per fles 
 

Wit 
 Louise La Poule Grenache Blanc / Sauvignon  

Knisperend fris met heerlijke tonen van fruit zoals citrus, peer, appel en ananas. 
 

 Mainzer Domherr (wit) Kabinett Duitse Rijn 
Druivensoort: müller-thurgau en kerner 
Een breedgeurende en lichtzoete witte wijn. Volle en zachte smaak met veel rijp fruit. 
Verleidelijk. 

 

Rosé 
 Louise La Poule Grenache / Syrah / Carignan / Cinsault  

Heerlijke rosé uit het zuiden van Frankrijk. Dé zomer in uw glas. Fris en fruitig met een subtiel 
zoetje.  

 

Rood 
 Louise La Poule Grenache / Carignan / Syrah  

Heerlijke soepele wijn met rijkdom en een heerlijke licht kruidige afdronk. 
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Hapjes plank 
Hapjes plank voorzien van; 
 Mosterd kaas 
 Jong belegen kaas 
 Droge worst 
 Grillworst 
 Coburgerham ‘gerookt’ 
 Gehaktballetjes met Amsterdamse ui 
 Zalmrol met makreelmousse 
 Wrap met rosbief en pesto 
 Gezoete olijven 
 Notenmix 
 Groentesnack + yoghurtdip  
 Gevulde pappadews. 
€ 4.25 per persoon, minimaal 8 personen 
 

 
 

  
Goedgevulde traditionele hapjesschotel 
 Gevulde eieren 
 Gevulde tomaten 
 Roggebrood haring met uitjes 
 Droge worst, grillworst en 'old amsterdam' kaas 
 Canapé met filet American 
 Gehaktballetjes met fruitfantasie 
 Canapé carpaccio met Parmezaanse kaas 
 Canapé met paté en frambozensaus 
€ 60.00, per schotel 50 stuks 
 
 

50 luxe amuses  
 Amuse zalm, roomkaas en kappertjes 
 Amuse meloen, rode port en seranoham 
 Amuse carpaccio, oude kaas en pesto 
 Amuse gerookte kip met kerrie-mayonaise 
 Amuse geitenkaas, honing en noten 
€ 92.50, per schotel 50 luxe amuses  
 
 
 
 
 



   

Een flinke scheut humor en plezier, een snufje gezelligheid,  
                                                      een eetlepel vakkundigheid, gemixt met professionaliteit, 

besprenkeld met gastvrijheid en geserveerd met passie! 

 
 
 
 

5 

Galvanistraat 10 I 7903 AE I Hoogeveen 
0528 – 26 36 97 I info@vanregteren.eu I www.vanregteren.eu 

Bittergarnituren luxe - canapé 
 Canapé zalmfilet 
 Canapé filet american 
 Canapé carpaccio ossehaas 
 Canapé brie, honing en noten 
 Canapé ardennerham met aardbeienjam 
 Canapé gerookte kipfilet en kerrie mayonaise 
 Canapé dille-roomkaas 
 Canapé zalm en makreelmousse 
 Canapé met paté en frambozensaus  
 Canapé osseworst  

  € 1.65 per stuk, minimaal 30 stuks afname 
 Bovenstaande luxe bittergarnituren worden allemaal voorzien van een feestelijk tintje. 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bittergarnituren ( basic ) 
 Gehaktballetjes met Amsterdamse ui 
 Jong belegen kaas met fruitfantasie 
 Oude kaas met gezoete olijf 
 Ardennerham met meloen 
 Roggebrood met Hollandse haring 
 Schelp gevuld met salade 
 Salamipunt met fruitgarnituur 
 Roggebrood met Franse brie 
 Diverse worst soorten  
€ 1.00 per stuk, minimaal 30 stuks afname 
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  Borrelplank XXL 
Geniet van onze gevarieerde en rijkgevulde borrelplank met luxe hapjes aangevuld met diverse 
kazen, worsten, olijven, gevulde wraps, groenten, dips en stokbrood.  
Onze planken zijn onder andere gevuld met: 
 2 verschillende soorten kaas 
 2 Verschillende worst / ham soorten 
 2 huisgemaakte hapjes per persoon 
 Gevulde eitjes 
 Gerookte zalm 
 Makreelmousse 
 Wraps gevuld met carpaccio 
 Wraps gevuld met gerookte kipfilet 
 Gemarineerde olijven 
 Dip groenten 
 Tomaatjes 
 Druiven 
 Ailoli 
 Tapenade 
 Kruidenboter 
 Kruidendip 
 Augurkjes 
 Amsterdamse uitjes 
 Verse roomkaas 
 Huisgemaakte eiersalade 
 Huisgemaakte vleessalade 
 Diverse soorten brood 
€ 12,75 per persoon. De borrelplank is te bestellen vanaf 10 personen. 
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  Tapas borrelplank  
Geniet van onze gevarieerde en rijkgevulde Tapas borrelplank met luxe hapjes aangevuld met 
diverse hamsoorten, worsten, olijven, gevulde wraps, groenten, dips en stokbrood.  
Onze planken zijn onder andere gevuld met: 
 Parmaham met galiameloen 
 Gehaktballetjes 
 Pklakjes salami 
 Quichepartjes kaas-ui 
 Quichepartjes ham-champignon 
 Carpaccioschotel met pestodressing 'tapasstyle' 
 Mozarella-pesto-sud'n'sol tomaatspiesjes 
 Gegrilde champignons in kruidenolie 
 Peppadews gevuld met zachte roomkaas 
 Vegetarische miniwraps met salsa van ei 
 Miniwraps met vulling van gehakt, tomaat en ui 
 Assortiment gesorteerde olijven 
 Gekruid spaans plukbrood met aiolidip 
 Vers gebakken stokbrood met mediterrane kruidenboter 
 Huisgemaakte tapenade van gegrilde paprika 
 Mediterrane aardappelsalade van pesto, 
 Smaaktomaatjes, gebakken spek en ui 
 Zalm met makreelmousse 
 Roomkaas toscane met knoflook 
 Spaanse bolerosalade van appeltjes en ananas 
 Kruidenboter 
 Kruidendip 
 Augurkjes 
 Amsterdamse uitjes 
 Huisgemaakte aardappelsalade 
 Diverse soorten brood 
€ 14,75 per persoon. De borrelplank is te bestellen vanaf 10 personen. 
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 Soep-, en lunch broodjesarrangement  
 Romige tomatensoep, gevuld met kip en prei 
 Heldere groentesoep met gehaktballetjes 

 
 Belgische bol met ham, kaas en gezond 
 Belgische bol met zalmfilet en petrella-kaas 
 Belgische bol met rosé gebakken rosbief en eiersalade 
 Belgische bol met mosterdkaas en komkommer 
 Belgische bol met kip-kerriesalade, sla en ananas 

 
 Broodje warme beenham met mosterdsaus 
 Broodje pikante kip met groenten en chili  
 
Uitgaande van 1½ Belgisch broodje en 1 warm broodje per persoon. 
Op het buffet staan soepen waar u naar eigen smaak. Ingrediënten, kruiden en garnituren aan toe 
kunt voegen, denk daarbij aan croutons, verse groenten en crème fraise. 
 
 Melk, karnemelk en jus d’orange 
€14,75 per persoon 

 
 

Lunch arrangement – luxe 1 
Romige tomatensoep met kipfilet, of 
Traditionele mosterdsoep met spekjes 
 
Een assortiment luxe belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Bestaande uit brie, mosterdkaas, gerookte zalmfilet, rosbief, Filet American, osseworst + ui, 
rundercarpaccio, ham/kaas & gezond en kip-kerrie salade.  
Uitgaande van 2½ broodje per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€14,50 per persoon 
 
 

Lunch arrangement – basic 2 
Grootmoeders groentesoep met gehaktballetjes en rundvlees, of 
Romige tomatensoep met kipfilet,  
 
Een assortiment belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Slagers achterham, gerookte kipfilet, jong belegen kaas, salami, kruidenkaas, gebraden gehakt en 
pastrami rookvlees. 
Uitgaande van 2½ broodjes per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€12,85 per persoon 
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Lunch arrangement – luxe 3 
Romige tomatensoep met kipfilet, of 
Traditionele mosterdsoep met spekjes 
 
Een assortiment luxe belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Bestaande uit brie, mosterdkaas, gerookte zalmfilet, rosbief, Filet American, osseworst + ui, 
rundercarpaccio, ham/kaas & gezond en kip-kerrie salade.  
Uitgaande van 2 broodje per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€12,75 per persoon 
 
 

Lunch arrangement – basic 4 
Grootmoeders groentesoep met gehaktballetjes en rundvlees, of 
Romige tomatensoep met kipfilet,  
 
Een assortiment belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Slagers achterham, gerookte kipfilet, jong belegen kaas, salami, kruidenkaas, gebraden gehakt en 
pastrami rookvlees. 
Uitgaande van 2 broodjes per persoon. 
 
Melk, karnemelk en jus d’orange 
€11,30 per persoon 
 
 

Extra’s, voor bij de lunch 
Kipsate in Oosterse pindasaus, atjar + stokbrood (2 stokjes p.p.) € 6.00 p.p. 
Sauzijcenbroodje € 2.15 p.p. 
Hartige spinazie / mozzarella quiche € 3.25 p.p. 
Rundvlees kroket € 1.60 p.p. 
Hartige wrap (½) met kip, groenten, kaas en kerriemayonaise € 2.80 p.p. 
 
 

Lunchbox – luxe  
Een assortiment van een 20- tal luxe belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Bestaande uit brie, mosterdkaas, gerookte zalmfilet, rosbief, Filet American, osseworst + ui, 
rundercarpaccio, ham/kaas & gezond en kip-kerrie salade.  
1x Melk, 1x karnemelk en 1x jus d’orange 
€ 79.50 
 
 

Lunchbox – basic  
Een assortiment van een 20- tal belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht) 
Slagers achterham, gerookte kipfilet, jong belegen kaas, salami, kruidenkaas, gebraden gehakt en 
pastrami rookvlees. 
Uitgaande van 2 broodjes per persoon. 
1x Melk, 1x karnemelk en 1x jus d’orange 
€ 69.50 
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Koud en warm buffet ‘Populair’  
 Vleessalade gegarneerd met groente en fruitgarnituur 
 Klassieke aardappelsalade met garnituur 
 Salade mesclune met feta en zongedroogde tomaatjes en feestelijke ingrediënten 

 
 Diverse broodsoorten 
 Kruidenboter 
 Tapenade 
 Kruidendip 
 
 Kipsaté in oosterse pindasaus 
 Gehaktballetjes in romige pepersaus 
 Klassieke boeuf bourguignon 
 Procureur met Bourgondische jus 
 Visstoofpot met dille-wijnsaus 
 Gekruide rijst met Oosterse wokgroente 
€ 22.75 per persoon, keuze uit 3 vis / vlees gerechten. 
Buffet is te bestellen vanaf 10 personen. 
 

 
 

Koud en warm buffet ‘de Wieken’  
 Huzarensalade rijkelijk opgemaakt met divers vlees-, groente-, en fruitgarnituur 
 Huisgemaakte zalmsalade met een garnituur van gerookte vis en groenten garnituur 
 Vleesspiegel met gebraden rosbief, slagersachterham, gegrilde rollade en pastrami 
 Hollandse rauwkostsalade met kaas, olijven, tomaat, rode ui en komkommer 
 
 Diverse luxe broodsoorten 
 Kruidenboter 
 Tapenade 
 Kruidendip 
 
 Biefstukpuntjes in een pittige stroganoff saus met paprika, champignons en ui 
 Malse varkenshaasmedaillons in een goed gevulde roomsaus 
 Roerbakschotel van kip met roerbakgroenten, champignons, tuinkruiden, uien en paprika 
 Balletjes gehakt geserveerd in een Indische pindasaus 
 Gekruide rijst met Oosterse wokgroente 
 Aardappelgerecht uit de oven met room, knoflook, spekjes en gegratineerd met kaas 
 Warme dag-groente uit de oven 
Gebaseerd op 300 gram vlees en 350 gram salades + garnituren per persoon 
€ 29.75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen 
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Koud en warm buffet ‘Galvani’  
 Carpacciosalade met geraspte oude kaas, olijven, tomaat, rucola en pijnboompitten 
 Huis gerookte zalm met roomkaas 
 Hollandse haringschotel met uitjes  
 Huisgemaakte zalmsalade met een garnituur van gerookte vis en groenten garnituur 
 Pastasalade met zwarte olijven, feta, rode ui en rucola 
 Griekse rauwkostsalade met feta, olijven, tomaat, rode ui en komkommer 

 
 Diverse luxe broodsoorten 
 Kruidenboter 
 Tapenade 
 Kruidendip 

 
 Biefstukpuntjes in een stroganoff saus afgeblust met een scheut wodka 
 Malse varkenshaasmedaillons in goed gevulde roomsaus 
 Kipsaté met een Indische pindasaus 
 Visstoofpot met dille-wijnsaus 
 Gekruide rijst met Oosterse wokgroente 
 Aardappelgerecht uit de oven met room, knoflook, spekjes en kaas gegratineerd 
 Warme dag-groente uit de oven 
Gebaseerd op 300 gram vlees en 350 gram salades + garnituren per persoon 
€ 35,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen  
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Mediterraans buffet 
Uitgebreid luxe buffet met heerlijke mediterraanse smaken. 
Geserveerd met vers gebakken brood met boters, tapenades en pesto. 
 Carpaccio van ossenhaas; heerlijke carpaccio van flinterdun gesneden ossenhaas 

Met verse parmezaanse kaas en balsamico-mayonaise 
 Salade caprese; salade van schijven verse buffelmozzarella, biologische 

Trostomaten en verse basilicum gecombineerd met aceto balsamico en peper en zout 
 Pastasalade van gerookte kip; salade van penne pasta met gerookte kip, huisgemaakte 

Groene pesto, pijnboompitten en verse veldsla 
 Roomkaas toscane eens iets anders voor op stokbrood. 

Italiaanse roomkaas met fijngesneden prei, peterselie, knoflook en een rood uitje 
 Olijven van het huis 
 Heerlijke groene olijven gemarineerd in honing-mosterd marinade 
 Vers gebakken brood met tapenade en groene pesto 
 Diverse soorten huisgebakken brood met een heerlijke 
 Tapenade van het huis van zongedroogde tomaten, olijven, 
 Kaas en een groene pesto van verse basilicum, 
 Pijnboompitten en knoflook 
 
 Lasagne a la spinachhi; lasagne van tomaat, spinazie, ui, bospaddestoelen en 

Groene lasagnebladen in heerlijke italiaanse pomodori saus. 
Afgemaakt met een laag bechamelsaus en gegratineerd met kaas 

 Kip toscane; penne pasta van gemarineerde kip, ui, paprika en courgette In toscaanse 
tomatensaus van verse tomaten met basilicum en knoflook 

 Risotto van pompoen en gevulde kipfilet met paddestoelen 
Heldere risotto van pompoen gecombineerd met gebakken kipfilet gevuld met diverse 
paddestoelen en verse kruiden 

 Italiaanse stoofpot van zacht gegaard rundvlees; goed gevulde stoofpot van zacht gegaard 
rundvlees, champignons en uien in tijm en rozemarijn.  

 Aardappeltjes uit de oven  
 Sperzieboontjes met spekjes 
Gebaseerd op 300 gram vlees en 350 gram salades + garnituren per persoon 
€ 27,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen 
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Tapasbuffet ‘classico’ 
 Parmaham met galiameloen 
 Spaans kipspiesje fingerfood in sesam gelakt 
 Quichepartjes kaas-ui 
 Quichepartjes ham-champignon 
 Carpaccioschotel met pestodressing 'tapasstyle' 
 Mozarella-pesto-sud'n'sol tomaatspiesjes 
 Gegrilde champignons in kruidenolie 
 Peppadews gevuld met zachte roomkaas 
 Vegetarische miniwraps met salsa van ei 
 Gerijpte serranoham in mooie plakken 
 Miniwraps met vulling van gehakt, tomaat en ui 
 Assortiment gesorteerde olijven 
 Gekruid spaans plukbrood met aiolidip 
 Vers gebakken stokbrood met mediterrane kruidenboter 
 Huisgemaakte tapenade van gegrilde paprika 
 Mediterrane aardappelsalade van pesto, 
 Smaaktomaatjes, gebakken spek en ui 
 Schaal slasoorten met feta, ei, olijf en zontomaatjes 
 Roomkaas toscane met knoflook 
 Spaanse bolerosalade van appeltjes en ananas 
 
 Gegrilde gambaspiesjes met knoflookmarinade 
 Gegrilde kipdij in kerrie koriandersaus 
 Gehaktballetjes in spaanse albondigassaus 
 Pastaschotel met gesmolten kaas 
 Ovenschotel van tortillachips met tomaat, kidney bonen, salsasaus en gesmolten kaas 
Gebaseerd op 300 gram vlees en 350 gram salades + garnituren per persoon 
€ 27,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen 
 
 

Kinderbuffet 
Kinderbuffet ( t/m 12 jaar) 
 Fruitspiesje (klein) 
 Komkommer 
 Worteltjes 
 Kaas + cocktailworstje 
 Wrap gevuld met kip 
 Diverse sauzen (appelmoes, mayonaise, ketchup) 
 Pommes frites 
 Kipspies met ananas 
 Rundvleeshamburger 
€ 10,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 4 personen in combinatie met andere 
arrangementen 
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Dessert buffet 
 Zoete taart 
 Petit fours bavarois 
 Bande van tiramisu 
 Longueur van bosvruchten 
 Longueur van chocolade 
 Vanille saus 
 Slagroom 
€ 7,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen 
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Barbecue-arrangement  
 Gemarineerde speklap 
 Hamburger 
 Gemarineerde kipfilet 
 Shaslick 
 Barbecueworst 
 Gemarineerde varkensfilet 
 Pepersteak 
 Procureur 

 
 Huisgemaakte huzarensalade (traditioneel) 
 Pittige koolsalade 
 Grootmoeders aardappelsalade 
 Stokbrood 
 Kruidenboter 
 Roomboter 
 Whiskeysaus 
 Knoflooksaus 
 Satésaus 
(keuze uit 5 stuks vlees) 550 gram per persoon  
€ 22,50 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen 
 
 

Party pan arrangement  
 Biefstuk  
 Hamburger 
 Gemarineerde kipfilet 
 Gemarineerde speklap 
 Shoarmavlees 
 Shaslick 
 Party pan worst 
 Gemarineerde varkensfilet 
 Pepersteak 

 
 Huisgemaakte huzarensalade (traditioneel) 
 Pittige koolsalade 
 Grootmoeders aardappelsalade 
 Stokbrood 
 Kruidenboter 
 Roomboter 
 Whiskeysaus 
 Knoflooksaus 
 Pepersaus 
(keuze uit 5 stuks vlees) 550 gram per persoon  
€ 22,50 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen 
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Barbecue / party pan arrangement 'de luxe'  
Zeer gevarieerde mix vlees- en visspecialiteiten voor de 
Barbecue. Onze klassieker! In combinatie met een uitgebreid saladebuffet, lekkere sauzen en 
stokbrood. Succes verzekerd! 
 
 Vlees en vis: 
 Rundvlees hamburger 
 Kalfs rib-eye steak met alleen peper en zout 
 Rib roast in kruidige marinadeolie en rozemarijn 
 Varkenshaassaté spies met ketjapmarinade 
 Gemarineerde kip met piri piri kruiden 
 Vispakketje 
 
Salades: 
 Mediterrane pastasalade met pestodressing de zon op tafel! 
 Groene aspergesalade 
 Gemengde groene salade met diverse losse ingrediënten: 

Sud'n'sol tomaatjes, Parmezaan, dressings, mozzarella en pijnboompitjes 
 Rundvleessalade met appel, tomaat en rettich in vinaigrette 
 Komkommersalade in saus blanche met crème fraise 
 Witte koolsalade met jonge peentjes in een fruitige sinaasappelmayonaise 
 Tomaat-bieslooksalade van partjes roma-tomaten met romige dressing 
 Mediterrane aardappelsalade met champignons en paprika in tomatendressing 
 
Inclusief: 
 Vers fruitsalade 
 Satésaus 
 Pepersaus 
 Knoflooksaus 
 Stroganoffsaus 
 Stokbrood 
 Kruidenboter 
 Tapenade 
550 gram per persoon  
€ 35,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen 
 

 



   

Een flinke scheut humor en plezier, een snufje gezelligheid,  
                                                      een eetlepel vakkundigheid, gemixt met professionaliteit, 

besprenkeld met gastvrijheid en geserveerd met passie! 

 
 
 
 

17 

Galvanistraat 10 I 7903 AE I Hoogeveen 
0528 – 26 36 97 I info@vanregteren.eu I www.vanregteren.eu 

Winter soepen buffet 
 Huisgemaakte erwtensoep met Gelderse rookworst 
 Huisgemaakte bruine bonensoep met verse worst  
 Roggebrood met crispy bacon 
 Winters gebraad (plakken gesneden) in bourgondische jus 
 Huisgemaakte huzaren ‘borrel’ salade 
 Diverse soorten brood met roomboter, kruidenboter en kruidendip 
€ 15,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen, 
Verkrijgbaar van september t/m maart 
 
 

Zomer stamppot buffet     
 Stamppot rode bietjes     
 Stamppot doperwten & wortelen + sugarsnaps 
 Stamppot ‘zoet’ snijbonen, witlof, spekjes en een jus van honing  

    
 Gehaktballetjes met champignons en uien     
 Blinde vinkjes in grootmoeders jus    
 Chili con carne ‘zomerstijl’ met ananas en boontjes     
 Grootmoeders stoofschotel     
 Echte jus     

 
 Grove mosterd     
 Amsterdamse uitjes     
 Plakjes augurk 
 Picalilly 
€ 22,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen     
Verkrijgbaar van april t/m september 
 
 

Grootmoeders stamppot buffet     
 Stamppot andijvie     
 Stamppot hutspot     
 Stamppot zuurkool     

 
 Verse worst     
 Rookworst     
 Procureur in bourgondische jus     
 Grootmoeders stoofvlees     
 Echte jus     

 
 Grove mosterd     
 Amsterdamse uitjes     
 Plakjes augurk     
€ 19,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen     
Verkrijgbaar van september t/m april 
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  Winter arrangement  
 Rundvlees hachee met ui en laurier  
 Mild gekruide kipschotel met groente  
 Goulash met tomaat, paprika, ui en knoflook  
 Stoofpeertjes volgens klassieke receptuur  
 Chili con carne, een winterse klassieker  
 Snijbonen stamppot met magere runderlapjes  
 Zuurkool stamppot met uitgebakken rookspek  
 Boerenkool stamppot 'vegetarisch'  
 Hete bliksem stamppot 'vegetarisch'  
 Stevig stuk rookworst p.p. in volle jus  

 
 Grove mosterd 
 Amsterdamse uitjes 
 Plakjes augurk 
 Picalilly 
€ 25,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen     
Verkrijgbaar van september t/m april 
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Huisgemaakte borrelsalade met garnituur, per 1.000 gram 
 Aardappelsalade     28,50 
 Huzarensalade     28,50 
 Kipsalade      29,50 
 Zalmsalade     29,50 

 

 

Huisgemaakte salade met garnituur, vanaf 4 personen, prijs per persoon 
 Aardappelsalade         9,00 
 Huzarensalade         9,00 
 Kipsalade      12,75 
 Zalmsalade     14,75 

 

 

Lekker voor bij de salade 
 Stokbrood, vers afgebakken     3,75 
 Olijvenstokbrood, vers afgebakken    3,95 
 Uienstokbrood, vers afgebakken    3,95 
 Pepperoni stokbrood, vers afgebakken    3,95 
 Kruidenboter, eigen recept     3,00 
 Huisgemaakte kruidendip     3,00 
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  Saladeplank 
Geniet van onze gevarieerde en rijkgevulde saladeplank met luxe hapjes aangevuld met diverse 
heerlijkheden, olijven, fruit, groenten, dips en stokbrood.  
Onze planken zijn onder andere gevuld met huisgemaakte salades; 
 Aardappelsalade  
 Huzarensalade 
 Kipsalade  
 Zalmsalade 
 Kip-kerriesalade 
 Eiersalade 
 Pastasalade 
 Gerookte zalm 
 Makreel 
 Wrap gevuld carpaccio 
 Wrap gevuld met gerookte kipfilet  
 Gemarineerde olijven 
 Dip groenten 
 Tomaatjes 
 Druiven 
 Ailoli 
 Tapenade 
 Augurkjes 
 Amsterdamse uitjes 
 Verse roomkaas 
€ 16,75 per persoon. De saladeplank is te bestellen vanaf 10 personen 
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Materialisatie  
Buffetten zijn inclusief borden, bestek en servetten. 

 
 

 Logistiek  
Logistiek binnen Hoogeveen € 15.00, buiten Hoogeveen € 1.50 per kilometer 
Retourneren gelden dezelfde voorwaarden. 
 
 

Schoonmaak 
Vaatwerk schoon inleveren, geen extra kosten, niet schoon retour dan bereken wij extra 
schoonmaakkosten. € 0.75 per persoon. 
 
 

Speciale wensen 
We hebben ook ruime kennis en ervaringen met het bereidingen van diverse diëten en allergieën 
waaronder glutenvrij, lactosevrij, zoutarm, vegetarisch, etc. deze producten worden door ons met 
de grootste mogelijke zorg afzonderlijk van de rest van de andere bestellingen bereidt. De 
producten kunnen indien nodig afzonderlijk worden geserveerd. Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden en eventuele meerprijs. We gaan graag voor u aan de slag! 
 
 

Diëten en allergenen 
 Zijn er gasten die een dieet, natrium of gluten vrij zijn laat het ons vroegtijdig weten. 
 Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Een flinke scheut humor en plezier, een snufje gezelligheid,  
                                                      een eetlepel vakkundigheid, gemixt met professionaliteit, 

besprenkeld met gastvrijheid en geserveerd met passie! 

 
 
 
 

22 

Galvanistraat 10 I 7903 AE I Hoogeveen 
0528 – 26 36 97 I info@vanregteren.eu I www.vanregteren.eu 

Verhuur materiaal 
Gestoffeerde theaterstoel hamerslagframe  € 2,50 per stuk 

Samsonite klapstoel (chroom/bordeaux) € 1,75 per stuk 

Tafel 160x0.80 € 5,00 per stuk 

Tafel Ø 0.80 € 4,00 per stuk 

Tafel Ø 1.50 € 4,00 per stuk 

Buffettafel 200x0.80 € 5,00 per stuk 

Buffettafel + luifel + opbouw € 32,50 per stuk 

Duitse pick nick set 8 persoons € 10,00 per stuk 

Statafel hamerslagframe Ø 0.80 150 hoog € 8,00 per stuk 

Barbecue excl. gas € 17,50 per stuk 

Party pan excl. gas € 17,50 per stuk 

Friteuse elektrisch € 24,50 per stuk 

Bain Marie + 3 inzet bakken 220V € 17,50 per stuk 

Shaving dish, excl. inzetbak + branders € 25,00 per stuk 

Garderobe 100 haaks verrijdbaar € 17,50 per stuk 

Rode loper, 5 meter lang + 2 meter breed € 50,00 per stuk 

Theater paal + koord (10 +8) € 49,50 per stuk 

Verlichting led slang gekleurd 15 meter € 22,50 per stuk 

Terras heater excl. gas € 17,50 per stuk 

Brabants buffet voorzien van snelkoeling & spoelunit € 47,50 per stuk 

RVS glasdeur koelkast € 37,50 per stuk 

Statafel rok classic € 7,50 per stuk 

Statafel rok stretcht € 8,50 per stuk 

Buffetrok € 17,50 per stuk 

Buffet linnen € 5,00 per stuk 

Tafel linnen  € 5,00 per stuk 

Rek koffiekop + schotel 36x € 10,00 per stuk 

Rek bier flûte 49x € 8,50 per stuk 

Rek bier glas stapel 36x € 8,50 per stuk 

Rek wijn glas 36x € 8,50 per stuk 

Rek wijn glas luxe 36x  € 8,50 per stuk 

Rek champagne flûte 49x € 8,50 per stuk 

Rek champagne flûte luxe 36x € 8,50 per stuk 

Rek frisdrank glas 49x € 8,50 per stuk 

Rek gedistilleerd 25x € 8,50 per stuk 

Krat soepkop 25x € 8,50 per stuk 

Krat design bord □ 16.5 50x € 8,50 per stuk 

Krat design bord Ø 16.5 50x € 8,50 per stuk 

Krat bord Ø 20 30x € 8,50 per stuk 

Krat bord Ø 24 30x € 8,50 per stuk 

Krat bord Ø 28 30x € 8,50 per stuk 

Zak vork 10x € 1,95 per stuk 

Zak mes 10x € 1,95 per stuk 
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Zak lepel 10x € 1,95 per stuk 

Zak koffie lepel 10x € 1,95 per stuk 

Zak gebaksvork 10x € 1,95 per stuk 

Koffiemachine  € 17,50 per stuk 

Koffie container 10 liter € 10,00 per stuk 

Thee container 10 liter € 10,00 per stuk 
 
 

 
 

 

Opmerkingen 
De werkelijke bedragen worden aan uw keuze na afloop van uw evenement gefactureerd : 
 Het werkelijke aantal gebruikte drankjes, 
 Het consumptieve gedeelte op basis van ons afgesproken aantal personen, 

dat uiterlijk 3 werkdagen van te voren bij ons bekend is gemaakt anders wordt 
uitgegaan van het aantal gasten dat is opgenomen in de offerte. 

 
 

Leveringsvoorwaarden  
 Prijzen; inclusief 9% & 21% BTW. 
 Betaling; a contant bij aflevering bij logistiekmedewerker, is geen PIN mogelijkheden.  
 Opmerking; schade en / of manco is voor rekening van de opdrachtgever. 
 
 

Algemene voorwaarden 
Op alle reserveringen en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van ‘van Regteren vof’  
van toepassing. In deze voorwaarden zijn de annuleringsvoorwaarden opgenomen.  
Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.  

 
 


