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MATERIAALVERHUUR

Per stuk Per stuk
Koelwagen € 75,00 Bierglazen (krat à 30) € 3,00
BBQ incl. gas € 12,50 Wijnglazen (krat à 24) € 3,60
Statafel € 5,00 Longdrinkglazen (krat à 40) € 6,00
Statafel rok € 4,00 Koelkast € 30,00
Barkruk € 3,00 Steigerhouten bar met tap en koeling € 125,00
Buffettafel € 10,00 Mobiele tap met spoelbak € 45,00
Buffettafel rok € 4,00 Terrasheater incl. gas € 30,00
Luxe stoel € 3,00 Bierbankset € 7,50
Klaptafel € 5,00 Koffie container (2x 20 liter) € 50,00
Klaptafel rok € 4,00 Koffie container (80 kops) € 12,50
Kapstok € 10,00 Hotpot € 10,00

Een feestje geven maar zelf niet alle materiaal beschikbaar? Wij verhuren veel 
artikelen die nodig zijn om uw feest compleet te maken. Heeft u speciale wensen? 
Neem contact met ons op en we bespreken samen de mogelijheden!

Klokhuis Catering
Schuineslootweg 44 - 7777 RB Schuinesloot - T: 06-26613655 of 06-22564410

www.catering-klokhuis.nl

BUFFETTEN

BUFFET POPULAIR
2 soorten opgemaakte salade

Stokbrood kruidenboter 
Snackballetjes in saus

Sparerib in saus
Varkenshaas in champignonroomsaus

Aardappelen, groente en spek

€ 12,95 per persoon

STAMPPOTBUFFET
Hutspot 

Boerenkool 
Zuurkool

Rookworst
Spareribs

Gehaktballetjes in jus

€ 10,- per persoon

BUFFET KLOKHUIS
2 soorten opgemaakte salade 
Stokbrood met kruidenboter

Gestoofd rundvlees 
Varkenshaas in champignonroomsaus

Gebraden kip in jasje
Procureur rollade in saus

Aardappelen, groente en spek 

€ 15,- per persoon

HAPJESBUFFET
Snackballetjes in ketjapsaus

Sparerib in saus
Broodje warme beenham met honing mosterdsaus

Opgemaakte huzarensalade
Kleine luxe visschotel 3 hapjes p.p.

Stokbrood met kruidenboter
3 luxe hapjes p.p.

€ 10,- per persoon

Op zoek naar een volledig verzorgd buffet? Hieronder vindt u een overzicht van 
onze buffetten? Specifieke wensen voor een buffet? Laat het ons weten!



BBQ PAKKETTEN

Saté van de haas € 1,85 Gegaarde kipspies € 1,60

Kipsaté € 1,35 Varkensfilet gemarineerd € 1,60

Shaslick € 1,50 Biefspies € 2,60

Gemarineerde karbonade € 1,70 Katenhaasje € 2,60

Gekruide speklap € 1,20 Mixed spies € 2,60

Spareribs € 1,60 Entrecote gemarineerd € 2,35

Braadworst € 1,00 Ardenner steak € 1,70

Lange ritter € 1,40 Runderburger € 1,45

Hamburger € 1,10 Merquezeworst € 1,10

Kipdrumstick € 1,00 Juniorspies € 1,35

Kipfilet gemarineerd € 1,60 Gekruide biefstuk € 2,60

Kiphawai spies € 1,50 Globespies € 1,50

Het is ook mogelijk om uw eigen pakket samen te stellen. U kunt hierbij kiezen uit 
de volgende soorten vlees:

PAKKET OP MAAT
U heeft bij ons ruime keuze aan vooraf samengestelde BBQ pakketten voor elke 
gelegenheid en iedere leeftijd.

BBQ “Klokhuis”
• karbonade
• speklap
• katenhaasje 

 
 

• runderburger
• kipspies 

€ 7,45 per persoon

BBQ “Kampioentje”
• karbonade
• hamburger
• speklap 

 
 

• bbq worstje
• kipsaté stokje

€ 5,95 per persoon

BBQ “Medium”
• gemarineerde  

procureur
• runderburger
• shaslick 

 

• gegaarde drumstick
• gekruide Speklap

€ 6,95 per persoon

BBQ “De Luxe”
• saté van de haas
• gemarineerde  

entrecote
• runderspies 

• 
• gemarineerde  

kipfilet
• gemarineerde  

varkensfilet

€ 9,45 per persoon

BBQ “Bambino”
• lange ritter
• braadworstje 

 
 
 

• hamburger
• juniorspies

€ 3,25 per persoon

BBQ “Spiespakket”
• saté van de haas
• burgerspies
• runderspies 

 
 

• shaslick
• gegaarde kipspies

€ 7,95 per persoon

BBQ “Compleet”
• rund/huzarensalade
• koude pasta salade
• 3 soorten sauzen 

 
 

• stokbrood
• kruidenboter

€ 5,00 per persoon
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DRINKEN
Een feest is niet compleet zonder drinken. Ook voor gekoelde frisdranken en bier 
bent u bij ons aan het goede adres! Alles geleverd in een koelwagen en blijft er wat 
over? Geen probleem, onaangebroken flessen kunnen gewoon retour!


