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“Wij begrijpen als geen ander wat er nodig is voor het organiseren van een geslaagd 

evenement. Alles moet op tijd, volgens afspraak en boven verwachting geleverd worden. 

Bij ons mag je daar op rekenen. Dat geeft rust.”

 

Mark en Patricia van Reusel 

JAAR
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Als Smaak telt

Wie zijn wij
Wij zijn een echt familiebedrijf wat vooral werkzaam is in de regio Eindhoven. Wij 
leveren dagelijks catering aan bedrijven, scholen, event-bureau’s, instellingen en 
particulieren.

Door de jaren heen hebben wij een mooie klantenkring weten op te bouwen waar 
we trots op zijn. Elke dag doen wij ons uiterste best om deze en onze nieuwe klan-
ten tevreden te houden. Dit bereiken wij door het volgende:

• Kwalitatieve producten en ingrediënten te gebruiken
• Constante kwaliteit te leveren
• Ons flexibel op te stellen (ook voor last-minute aanvragen kunt u bij ons terecht)
• Betrouwbare partner te zijn (afspraak=afspraak)
• Korte communicatielijnen

Heeft u interesse in een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op 
en vraag een proefpakket aan.

EST. 2000

• VAN REUSEL •• VAN REUSEL • • VAN REUSEL •
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Ontbijt buffet
 Excl. btw Incl. btw

Standaard € 4,95 € 5,40

Zachte witte en bruine bolletjes
Schaal met heerlijke vleeswaren
Schaal met kaas en brie
Diverse soorten jam en zoet beleg
Mini croissant
Gekookt eitje

Luxe € 7,65 € 8,34

Zachte witte en bruine bolletjes
Schaal met heerlijke vleeswaren
Schaal met kaas en brie
Diverse soorten jam en zoet beleg
Mini croissant
Gekookt eitje
Yoghurt met cruesli
Handfruit
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 Excl. btw Incl. btw

Basis € 6,25 € 6,81

Assortiment van zachte en harde broodjes
(2,5 broodje p.p.) belegd met vleeswaren |
kazen | salades | vis | garnituren

Standaard € 7,95 € 8,67

Soep naar keuze
Assortiment van zachte en harde broodjes
(2 broodjes p.p.)  belegd met vleeswaren | 
kazen | salades | vis | garnituren

Luxe € 10,90 € 11,88

Soep naar keuze
Assortiment van zachte en harde broodjes belegd
met vleeswaren | kazen | salades | vis | garnituren
2 salades naar keuze

Mini 

Assortiment minibroodjes belegd met 
vleeswaren | kazen | vis | vega | garnituren
2 broodjes per persoon € 3,60 € 3,92

3 broodjes per persoon € 5,40 € 5,90

4 broodjes per persoon € 7,20 € 7,85

Lunch buffet
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Lunch buffet
 Excl. btw Incl. btw

Sandwiches & wraps 

Sandwiches belegd met 
vleeswaren | kazen | vis | vega per stuk € 1,75 € 1,91

Wrap belegd met| kazen | vis | salades per stuk € 5,40 € 5,90

Vega basis € 7,45 € 8,12

Assortiment van harde broodjes en pide
(2,5 broodje p.p.) belegd met 
brie | kazen | caprese | spreads | groenten

Vega standaard € 10,35 € 11,28

Soep naar keuze
Assortiment harde broodjes en pide
(2 broodjes p.p.)  belegd met 
brie | kazen | caprese | spreads | groenten

Vega luxe € 12,10 € 13,19

Soep naar keuze
Assortiment van harde broodjes en pide
brie| kazen | caprese | spreads | groenten
2 salades naar keuze
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International
 Excl. btw Incl. btw

Club 

Zalm; vloerbrood, gerookte zalm, avocadocrème, cocktailsaus    
komkommer, kropsla, tomaat en gekookt ei                                                                   € 5,75              € 6,27 

Kip; vloerbrood, gerookte kipfilet, tomaat, bacon, avocadocrème

cocktailsaus, komkommer, kropsla en gekookt ei                                                         € 5,25            € 5,72

Vega; vloerbrood, tomaat, avocadocrème, roomkaas, gegrilde

groenten, kropsla, gekookt ei en notenmix                                               € 5,25            € 5,72

  

Wanpaku 

Zalm; sandwich, wortel, rode kool, gekookt ei, tomaat,         
sla en avocado                                                                                                           € 4,75         € 5,18
Kip; sandwich, kip, wortel, rode kool, gekookt ei, tomaat,
sla en avocado                                                                                                          € 4,25         € 4,63
Vega; sandwich, wortel, rode kool, gekookt ei, tomaat,
sla en avocado                                                                                                          € 4,25         € 4,63
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International
 Excl. btw Incl. btw

Pokébowl 
Zalm; wortel, sojabonen, rode ui, maïs, bosui, komkommer,    
avocado, sushi rijst en soja dressing                                                                                     € 4,95              € 5,40

Kip; wortel, sojabonen, rode ui, maïs, bosui, komkommer,

avocado, sushi rijst en soja dressing                                                                                       € 4,75               € 5,18

Vega; tofu, wortel, sojabonen, rode ui, maïs, bosui, komkommer,

avocado, sushi rijst en soja dressing                                                      € 4,75               € 5,18

  

Fajita 

Gegrilde kalkoen, avocado, groenten en sour cream         
sla en avocado                                                                                                             € 4,95             € 5,40
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 Excl. btw Incl. btw

Basis € 4,95 € 5,40

Bruin broodje met kaas

Wit broodje met kipfilet

Bekertje melk

Handfruit

Standaard € 6,45 € 7,03

Bruin broodje met kaas

Wit broodje met kipfilet

Mini krentenbol

Bekertje melk

Handfruit

Candybar

Luxe € 8,50 € 9,27

Bruin broodje met kaas

Sandwich zalmsalade

Mini krentenbol

Bekertje melk

Salad shaker

Handfruit

Lunchpakket geheel vegetarisch? Vraag naar de mogelijkheden.

Wil je een andere invulling dan kunnen wij een lunchpakket op maat samenstellen

I’m a lunchbag
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Lunch gerechten
 Excl. btw Incl. btw

Soepen € 2,95 € 3,22

Deze soepen zijn gebaseerd op 200ml per persoon 

Kippensoep
Chinese tomatensoep
Goulashsoep
Groentesoep 
Hollandse tomatensoep met balletjes
Jachtsoep met mals rundvlees
Pindasoep 
Bospaddenstoelensoep
Champignon-roomsoep
Tom ka kai soep
Mosterdsoep
Pompoensoep
Uiensoep 
Groentesoep
Italiaanse tomatensoep 
Bruine bonensoep (seizoen)
Erwtensoep (seizoen) 
Aspergesoep (seizoen)
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Lunch gerechten
 Excl. btw Incl. btw

Verse salades € 2,95 € 3,22

Deze salades zijn gebaseerd op 150 gram per persoon 

Spinaziesalade 

aardbei | spinazie | mozzarella

Witlofsalade 

mandarijn | witlof | gemengde sla | walnoten | rozijnen | kaas | kerrie-yoghurt dressing

Aardbei-pecansalade

botersla | mandarijn | feta | aardbei | pecan | rode ui

Mangosalade

geitenkaas | spinazie | komkommer | cherrytomaten | walnoten | knoflook | tuinkers

Watermeloensalade

watermeloen | walnoot | avocado | tomaten | feta | spinazie

Buffelsalade

gemengde sla | proscuitto | perzik | buffelmozzarella | muntblaadjes

Niçoise salade

Haricots Verts | rode ui | kwarteleitjes | cherrytomaatjes | olijven | tonijn | ansjovisdressing

Capresesalade

tomaat | basilicum | mozzarella

Kipsalade

sla | zongedroogd tomaatje | komkommer | walnoten | gegrilde kipreepjes | dressing 

Couscous vegetariana

kikkererwten | paprika | tomaat | ui | bleekselderij | pistachenoten

Pasta-pesto carpaccio 

rucola | Parmezaan | cherrytomaatjes | pijnboompitjes

Quinoasalade

zoete aardappel | spinazie
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Lunch gerechten
 Excl. btw Incl. btw

Warme gerechten € 3,85 € 4,20

Deze warme gerechten zijn gebaseerd op 
150 gram per persoon

Beenham met honing-mosterd dressing
Pulled chicken met brood
Gehaktbal uit de jus met brood
Kipsaté met brood
Fajita gevuld met gekruide kip
Pasta Bolognese
Mini broodje hamburger
Taco’s met gekruid gehakt
Noodles kip
Courgette pasta
Cannalloni gevuld met ricotta en spinazie 
Noodles
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Lunch dranken
 Excl. btw Incl. btw

Dranken 

Koffievoorziening inclusief materiaal voor 5 personen € 6,50 € 7,09

Theevoorziening inclusief materiaal voor 5 personen € 5,00 € 5,45

Halfvolle melk 250ml € 1,00 € 1,09

Halfvolle melk 500ml € 1,35 € 1,47

Karnemelk 1000ml € 2,34 € 2,55

Vruchtensappen 250ml € 2,75 € 3,00

Verse smoothie aardbei & banaan 250ml € 3,30 € 3,60

Verse smoothie mango & ananas 250ml € 3,30 € 3,60

Verse groentesmoothie 250ml € 3,45 € 3,76

Infused water 8 liter munt & sinaasappel € 14,00 € 15,26

Infused water 8 liter citroen & limoen € 14,00 € 15,26
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Lunch info

Levering & materialen
Onze lunches, lunchpakketten en salades zijn te bestellen vanaf 15 personen. Wij leveren 

de diverse lunches in gastronorm kratten aan en bezorgen deze producten gekoeld aan 

met een temperatuur tussen de 4ºC-7ºC volgens de HACCP richtlijnen. Onze soepen 

worden aangeleverd in een soepketel. Bij de warme gerechten worden chafing dishes 

geleverd. Alle lunchgerechten zijn ook te leveren als to-go lunch.

Dieetwensen of allergenen
Bij al onze leveringen ontvangt u van ons een allergenenlijst.  Heeft u specifieke vragen 

of wensen over een allergie neem dan contact met ons op: 040-2952012

Halal
Zijn er halalwensen? Laat het ons weten. Wij leveren met certificering.

Medewerkers
Wilt u begeleiding tijdens uw lunch? 

Informeer naar de mogelijkheden: 040-2952012

Servies, meubilair & aankleding
Heeft u servies, meubilair en-/of aankleding nodig? 

Informeer naar de mogelijkheden 040-2952012

• VAN REUSEL •• VAN REUSEL • • VAN REUSEL •
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Hapjes
receptiehapjes
 Excl. btw Incl. btw

Receptiehapjes standaard per 50 € 47,50 € 57,78

U krijgt een gevarieerde samenstelling 

uit onderstaande hapjes 

Zoete aardappeltoast met guacamole | cherrytomaat | kruiden

Vegacupje gevuld met brie | komkommer | honing

Hollands torentje met tomaat | augurk | kaas | salami

Meloen | mozzarella | ham spiesje

Komkommer schuitje gevuld met hummus

Mini wrap vlees | vis | vega

Komkommerschijfje getopt met gamba

Bladerdeeghapje gevuld met mozzarella | salami | tomaat

Geitenkaasbolletje met maanzaad

Mini pasteibakje gevuld met roomkaas | tomaat

Brie | aardbei | druif | basilicum torentje

Gehaktballetje met sesamdip

Canapé vlees | vis | vega

Spiesje van olijf | gedroogde tomaat | rucola

Ons assortiment hapjes wordt regelmatig aangevuld met nieuwe hapjes. Hierdoor zou de 

samenstelling anders kunnen zijn.
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Hapjes
receptiehapjes
 Excl. btw Incl. btw

Receptiehapjes luxe per 50 € 75,00 € 81,75

U krijgt een gevarieerde samenstelling 

uit onderstaande hapjes 

Gepresenteerd in glaasjes

Carpaccio | pijnboompit | Parmezaan | rucola

Vitello tonato | tonijnmayonaise | kappertjes | rucola

Gerookte zalm | avocadomousse | cress

Mozzarella | basilicum | zongedroogd tomaatje

Steak tartaar | eitje | truffelmayonaise

Gamba | friszuur | Crumble groene kruiden

Blini met gerookte zalm | forelkaviaar

Diverse hartige macarons

Mini broodje IJsselmeerpaling

Spiraal van gerookte kip | salade van oude kaas | basilicum | cress

Dadel met roomkaas

Spiraal van gerookte forel | vismousse | cress

Yakitorispiesje

Ons assortiment hapjes wordt regelmatig aangevuld met nieuwe hapjes. Hierdoor zou de 

samenstelling anders kunnen zijn.
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Hapjes
tafelgarnituren
 Excl. btw Incl. btw

Knabbelplateau € 19,50 € 21,26

Dit assortiment is per 10 personen te bestellen 

Olijven

Gemengde noten

Kaasstengels

Crudités € 29,50 € 32,16

Dit assortiment is per 10 personen te bestellen 

Rauwe groenten zoals wortel | rettich | paprika | selderij | mini tomaatjes

Geserveerd met chilimayo en hummus

Hollandse borrelplank € 35,00 € 38,15

Dit assortiment is per 10 personen te bestellen 

Goudse jonge kaas

Old Amsterdam

Brie

Rambol

Tafelzuur

Salami

Parmaham

Metworst

Leverworst
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Hapjes
warm
 Excl. btw Incl. btw

Warme hapjes 50 € 57,50 € 62,68

U krijgt een gevarieerde samenstelling 

van onderstaande hapjes

Albondigas in tomatensaus

Gehaktballetjes in satésaus

Kipdrumsticks

Yakitorispiesjes

Mini hamburgertje

Spies van knoflookgamba’s

Spies van chiligamba’s

Spies van kip in satésaus

Spies van kip in tomatensaus

Ons assortiment hapjes wordt regelmatig aangevuld met nieuwe hapjes. Het kan zijn dat 

de samenstelling iets anders kan zijn.
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 Excl. btw Incl. btw

Coffee break 

Mini muffins € 1,40 € 1,53

Mini donuts € 1,00 € 1,09

Cupcake € 1,95 € 2,13

Petit fours € 1,95 € 2,13

Macarons € 1,65 € 1,80

Brownie’s € 2,25 € 2,45

Banana bread € 1,10 € 1,20

Carrot cake € 1,45 € 1,58

Ook is het mogelijk om petit fours of cupcakes 

met logo te bestellen vanaf 50 stuks

Petit four met logo € 2,45 € 2,67

Cupcake met logo € 2,45 € 2,67

Hapjes
voor bij de koffie
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Hapjes
high tea
 Excl. btw Incl. btw

High tea basis €8,00 € 8,72

Dit assortiment is te bestellen vanaf 15 personen 

Mini broodjes met luxe beleg (vlees | vis | kaas | salade)   

Mini sandwiches met luxe beleg (vlees | vis | vega | salade)

Bladerdeeghapje met brie en honing

Scones met clotted cream en jam

Mini cup cakes

Mini brownies

High tea luxe € 10,50 €11,45
Dit assortiment is te bestellen vanaf 15 personen 

Mini soepje naar keuze

Mini broodjes met luxe beleg (vlees | vis | kaas | salade)

Mini sandwiches met luxe beleg (vlees | vis | vega | salade)

Bladerdeeghapje

Scones met clotted cream en jam

Carrot cake

Mini cup cakes

Mini brownies
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Hapjes info

Levering & materialen
Onze hapjes worden op melamineschalen geleverd. Wij leveren de hapjes in een koelbox 

aan. Bij de warme hapjes worden chafing dishes geleverd.

Dieetwensen of allergenen
Bij al onze leveringen ontvangt u van ons een allergenenlijst.  Heeft u specifieke vragen 

of wensen over een allergie neem dan contact met ons op: 040-2952012

Halal
Zijn er halalwensen? Laat het ons weten. Wij leveren met certificering.

Medewerkers
Wilt u personele inzet voor uw hapjes? 

Informeer naar de mogelijkheden: 040-2952012

Servies, meubilair & aankleding
Heeft u servies, meubilair en-/of aankleding nodig? 

Informeer naar de mogelijkheden 040-2952012

• VAN REUSEL •• VAN REUSEL • • VAN REUSEL •



23

Buffet
Hollands
 Excl. btw Incl. btw

Hollands € 21,50 € 23,44

Dit buffet is gebaseerd op 850 gram per persoon

Groentesoep

Varkenshaas medaillons in champignon-roomsaus

Saté van kip in een heerlijke satésaus

Zalm met een crumble van bruine suiker en pistache

Gehaktballetjes uit de jus

Gebakken aardappelpartjes

Aardappelgratîn

Rijst

Rundvleessalade opgemaakt met heerlijke vleeswaren 

Haring met uitjes

Komkommerssalade

Tomatensalade

Gemengde sla 
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Buffet
Italiaans
 Excl. btw Incl. btw

Basis € 15,00 € 16,35

Dit buffet is gebaseerd op 750 gram per persoon

Lasagne Bolognese

Penne pasta met kip in tomatensaus 

Pastasalade

Tomatensalade met mozzarella | olijven | basilicum

Brood met smeerseltjes 

Luxe € 19,50 € 21,26

Dit buffet is gebaseerd op 850 gram per persoon

Lasagne Bolognese

Tagliatelle met zalmsnippers

Spaghetti aglio olio

Penne pasta met kruidige kip

Cannelloni gevuld met spinazie en ricotta

Caprese salade met tomaat | basilicum | mozzarella

Tonijnsalade

Stromboli (plukbrood)gevuld met kaas | Parmaham

Ciabatta met kruidenmousse 
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Buffet
Indisch
 Excl. btw Incl. btw

Basis € 15,00 € 16,35

Dit buffet is gebaseerd op 750 gram per persoon

Saté ayam in pindasaus

Gehaktschotel met boontjes

Gado gado

Nasi 

Bami

Kroepoek

Atjar 

Luxe € 19,50 € 21,26

Dit buffet is gebaseerd op 850 gram per persoon

Pindasoep

Indische gehaktballetjes

Indische smoor met rundvlees

Sambal goreng boontjes

Gado gado

Nasi goreng

Bami goreng

Kroepoek

Atjar 
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Buffet
Frans
 Excl. btw Incl. btw

Frans € 19,50 € 21,26

Dit buffet is gebaseerd op 750 gram per persoon

Uiensoep

Boeuf bourguignon

Bretonse visstoof met zalm en kabeljauw

Coq au vin

Pommes gratîn

Krieltjes met spekjes en ui

Salade niçoise

Courgette salade

Ratatouille

Boule Campagne (Frans landbrood) met kruidenmousse
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Buffet
tapasbuffet
 Excl. btw Incl. btw

Tapas € 17,50 € 19,08

Dit buffet is gebaseerd op 750 gram per persoon

Chorizosoep

Pollo picanto

Tapas burgertjes

Stoofpotje uit Andalusia met gemarineerd sappig varkensvlees

Zarzuela (visstoof ) met garnalen | mosselen | kabeljauw

Patatas Bravas

Spaanse salade met ei | ansjovis | sla | geroosterde paprika 

Tomatensalade met serranoham

Gemarineerde gamba’s

Peppadews

Pane met olijfolie | kaas | paprika | tomaatjes|

Diverse broodsoorten

Aioli

Salsa Brava
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Buffet
wokbuffet
 Excl. btw Incl. btw

Wokbuffet € 19,50 € 21,26

Dit buffet is gebaseerd op 750 gram per persoon

Tomatensoep met croutons en preiringen

Lamsvlees met zoete chili-honingsaus en gemengde groente

Garnalen met tamarindehoning en ananas

Gemengde groene groenten en gebakken tofu

Gemengde paddestoelen met kip en knapperige noedels

Hokkien mie met rundvlees | paprika | sojasaus

Saté van heerlijke malse kip in een zoete pindasaus

Bami

Rijst

Zoet-zure saus

Kroepoek

Atjar tampoer
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Buffet
wereldbuffet
 Excl. btw Incl. btw

Wereldbuffet € 17,50 € 19,08

Dit buffet is gebaseerd op 750 gram per persoon

Italiaanse tomatensoep

Kidneybonensalade met chili con carne en rijst

Kip en lamstoofschotel met couscous

Surinaamse kip

Thaise curry

Boboti

Komkommersalade

Bonensalade

Groentesalade met pittige dressing

Afrikaanse salade

Diverse broodsoorten met smeerseltjes 
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Buffet
stamppot
 Excl. btw Incl. btw

Basis € 15,00 € 16,35

Dit buffet is gebaseerd op 750 gram per persoon

Boerenkoolstamppot

Wortelstamppot

Rookworst

Gehaktbal met jus

Spekjes

Mosterd 

Luxe € 17,50 € 19,08

Boerenkoolstamppot

Worstelstamppot

Spruitjesstamppot

Rookworst

Gehaktbal uit de jus

Speklap

Appelcompote

Spekjes

Mosterd
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Diner

Sit-down diner
Dit diner bestaat uit minimaal 3 gangen. Het diner wordt uitgeserveerd op borden terwijl 

u gezellig aan tafel zit. Wij stellen graag een diner op maat, met uw wensen, samen. 

Informeer naar de mogelijkheden.

Walking dinner
Dit diner bestaat uit minimaal 5 gangen. De gerechten worden op kleine bordjes en of 

glaasjes geserveerd en kan met een klein vorkje of lepeltje genuttigd worden. Onze 

medewerkers serveren de gerechtjes uit zo bent u in de gelegenheid om lekker te blijven 

staan of zitten waar u wil. Het aantal gerechtjes zorgt voor een complete maaltijd. De 

gerechtjes zijn zowel koud als warm.

Informeer naar de mogelijkheden.

Ontzorging
Zoekt u ook nog meubilair, facilitaire zaken en-/of personele inzet voor uw diner? Infor-

meer naar de mogelijkheden 040-2952012

sit-down diner
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Diner
maaltijden
 Excl. btw Incl. btw

Maaltijden € 7,50 € 8,18

Deze maaltijden zijn gebaseerd op 600 gram per persoon

Kruimige spruitjes-stamppot met zongedroogd tomaatje 

| malse varkensreepjes in jus | frisse witte koolsalade

Kip Pilav | Basmatirijst | frisse zoet-zure salade

Pulled chicken | rijst | Mexicaanse salade | brood met dip

Lasagne Bolognese | rucola-salade | ciabatta met tapenade

Belgische runderstoof | aardappelgratîn | rode kool 

| gemengde sla

Limburgs stoofvlees | aardappelpuree 

| rode kool met appel en kaneel | slamix

Geroerbakte kip met noodles in oystersaus | komkommersalade 

| atjar | kroepoek

Kip kerrie | rijst | rauwkost salade

Kipsaté | nasi goreng | atjar | seroendeng | gebakken uitjes | brood

Cannelloni gevuld met ricotta en spinazie 

Griekse moussaka | stokbrood | tzatziki 

Gehaktbal | sperziebonen | gebakken aardappels
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Diner
maaltijden
 Excl. btw Incl. btw

Maaltijden € 7,50 € 8,18

Deze maaltijden zijn gebaseerd op 600 gram per persoon

Bonenschotel

Gyrosschotel | rode rijst | brood | tzatziki

Coq au vin | rijst | ratatouille

Penne pasta met kip in pestosaus | tomatensalade

Babi pangang | bami goreng | atjar | kroepoek

Spaghetti Bolognese | gemengde sla | ciabatta | kriuidenmousse

Kip stroganoff | aardappelgratîn | groenteschotel

Varkenshaas in champignon-roomsaus | aardappelgratîn | groenteschotel

Gevulde tortilla’s | gemengde groente | sla | dressing

Spareribs | bbq saus | aardappelsalade | maïskolf

Macaronischotel | salami | kaas | caprese salade

Witlofschotel | spekjes | champignons | maïs | gemarineerde kipreepjes 

| babyspinazie

Shepards pie

Dit is slechts een kleine selectie van onze maaltijden. Indien gewenst kunnen wij maaltijd 

cyclussen verzorgen zodat er b.v. 4 weken lang een ander menu op het programma staat.
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Dessert
dessert & parade
 Excl. btw Incl. btw

Dessert € 3,15 € 3,43

Deze desserts worden gepresenteerd in glaasjes 

Tiramisu

Crème Catalana

Panna cotta

Brownie met karamel-zeezout 

Aardbeimousse met verse aardbei

Crème brûlée  

Vanille mousse 43 met topping van popcorn 

Belgische mousse van witte en bruine chocolade 

Fruitcocktail
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Diner info

Levering & materialen
Onze buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen en onze maaltijden vanaf 15 personen. 

Bij een minder aantal personen berekenen wij een toeslag van 35%.

Dieetwensen of allergenen
Bij al onze leveringen ontvangt u van ons een allergenenlijst.  Heeft u specifieke vragen 

of wensen over een allergie neem dan contact met ons op: 040-2952012

Halal
Zijn er halalwensen? Laat het ons weten. Wij leveren met certificering.

Medewerkers
Wilt u begeleiding tijdens uw diner? Informeer naar de mogelijkheden: 

040-2952012

Servies, meubilair & aankleding
Heeft u servies, meubilair en-/of aankleding nodig? 

Informeer naar de mogelijkheden 040-2952012

• VAN REUSEL •• VAN REUSEL • • VAN REUSEL •
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BBQ
budget
 Excl. btw Incl. btw

Budget € 8,72 € 9,50
Deze BBQ is gebaseerd op 3 stuks vlees per persoon

BBQ worst

Kipspies

Hamburger

Komkommersalade

Tomatensalade

Gemengde sla

BBQ saus

Cocktailsaus

Brood met kruidenmousse



38

BBQ
basis
 Excl. btw Incl. btw

Basis € 11,47 € 12,50
Deze BBQ is gebaseerd op 4 stuks vlees per persoon

BBQ worst

Kipsaté

Hamburger

Speklap

Aardappelsalade

Komkommer-appelsalade

Watermeloen-rucolasalade

Rauwkostsalade

BBQ saus

Satésaus

Cocktailsaus

Brood met kruidenmousse
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 Excl. btw Incl. btw

Regular vlees-mix € 15,50 € 16,90
Deze BBQ is gebaseerd op 5 stuks vlees per persoon

BBQ worst     Karbonade

Kipsaté      Sparerib

Hamburger     Shashlick

Speklap     Western steak

Kipfiletlapje

Aardappelsalade    Gipsy sauce

Komkommer-appelsalade   Satésaus

Verse fruitsalade    Knoflooksaus

Rauwkostsalade    Cocktailsaus

Couscoussalade    Mosterd-dille dressing

Brood en kruidenmousse

BBQ
regular vlees mix
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 Excl. btw Incl. btw

Regular vlees-vis mix € 17,89 € 19,50
Deze BBQ is gebaseerd op 5 stuks vlees-vis per persoon

BBQ worst     Western steak

Kipsaté      Gambaspies

Hamburger     Kabeljauw en papilotte

Speklap     Zalm skewer

Kipfiletlapje     Fruits de mer

Aardappelsalade    Gipsy sauce

Komkommer-appelsalade   Satésaus

Fruitsalade     Knoflooksaus

Frisse rauwkostsalade    Cocktailsaus

Couscoussalade    Mosterd-dille dressing

Brood en kruidenmousse

BBQ
regular vlees-vis 
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BBQ
luxe
 Excl. btw Incl. btw

Luxe € 24,31 € 26,50
Deze BBQ is gebaseerd op 5 stuks vlees per persoon

 

Gemarineerde biefstuk

Kalfsentrecote met rozemarijn

Gezoete varkenshaas met sojasaus

Kippendij skewer met rozemarijn krieltjes

Geroosterd buikspek

Jack Daniels honey-whisky meatballs

Zalm met een crumble van pistache

Zomerse fruitsalade 

Salade van rucola | zongedroogde tomaatjes | Parmezaanse kaas | balsamico

Salade van watermeloen | rucola | feta 

Salade van aardbei | botersla | rode ui | mandarijn | pecan | feta 

Kansas city red BBQ sauce  Mississippi come-back sauce

Gilroy garlic BBQ sauce   Carolina mustard BBQ sauce

Alabama white BBQ sauce

Nacho’s met diverse toppings | brood en smeerseltjes
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BBQ
regular vlees-vega mix
 Excl. btw Incl. btw

Regular vlees-vega mix € 15,50 € 16,90
Deze BBQ is gebaseerd op 5 stuks per persoon

BBQ worst     Westernsteak

Kipsaté      Groentespies

Hamburger     Bietenburger

Speklap     Champignon skewer

Kipfiletlapje     Maïskolf

Aardappelsalade    Gipsy sauce

Komkommer-appelsalade   Satésaus

Fruitsalade     Knoflooksaus

Frisse rauwkost     Cocktailsaus

Couscoussalade    Mosterd-dille dressing

Brood en kruidenmousse
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BBQ
ook vega
 Excl. btw Incl. btw

Vega € 17,50 € 19,08
Deze BBQ is gebaseerd op 4 stuks per persoon en 

te bestellen in combinatie met de overige BBQ’s. 

Zoete puntpaprika gevuld met geitenkaas | honing | walnoot

Groente skewer extreme courgette | rode ui | champignon | paprika | tomaat

Bietenburger

Gegrilde champignon skewer met ketjapmarinade

Aardappelsalade    Tomatensalsa

Komkommer-appelsalade   Gipsy sauce

Verse fruitsalade    Mosterd-dille dressing

Frisse rauwkostsalade

Couscoussalade
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BBQ
halal
 Excl. btw Incl. btw

Halal € 17,89 € 19,50
Deze BBQ is gebaseerd op 5 stuks per persoon

Kip medaillon    

Beef skewer met paprika en ui     

Kippendij skewer     

Lamskotelet     

Black Angus hamburger     

Aardappelsalade    Gipsy sauce

Komkommer-appelsalade   Cocktailsaus

Couscoussalade    Satésaus

Verse fruitsalade    Knoflooksaus

Frisse rauwkostsalade    Mosterd-dille dressing

Brood en kruidenmousse
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BBQ
kids
 Excl. btw Incl. btw

Kids € 8,72 € 9,50
Deze BBQ is gebaseerd op 4 stuks per persoon

Kip skewer    

Hamburgertje     

Kipnugget skewer     

Marsmallows          

Komkommersalade    Satésaus

Watermeloen pizza    Mayonaise

Caramel-apple nacho’s    Ketchup

    

Brood en kruidenmousse
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BBQ info

Levering & materialen
Onze barbecues zijn te bestellen vanaf 20 personen. Bij bestellingen tussen de 10-20 

personen berekenen wij een toeslag van 35%. Wij leveren de gerechten in een koelbox 

aan. U krijgt een standaard gasbarbecue inclusief gasfles en bbq tangen geleverd. Ook is 

er de mogelijkheid om een grote gasbarbecue, Promogrill of Ofyr te huren.

Wij leveren disposable borden, bestek en servetten bij de Budget en Basis BBQ. De ove-

rige BBQ’s worden geleverd met standaard wit porseleinen borden en rvs bestek. Wilt u 

een upgrade van servies en bestek dan is dat mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

Dieetwensen of allergenen
Bij al onze leveringen ontvangt u van ons een allergenenlijst.  Heeft u specifieke vragen 

of wensen over een allergie neem dan contact met ons op: 040-2952012

Halal
Zijn er halalwensen? Laat het ons weten. Wij leveren met certificering.

BBQ bakker
Wilt u uw vlees door ons laten bakken? Informeer naar de mogelijkheden: 

040-2952012

Meubilair & aankleding
Heeft u meubilair en-/of aankleding nodig? Informeer naar de 

mogelijkheden 040-2952012.012

• VAN REUSEL •• VAN REUSEL • • VAN REUSEL •
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Contact

Van Reusel catering & verhuur

De Huufkes 86-88

5674 TM Nuenen

040-2952012

info@vanreusel.nu

www.vanreusel.nu

EST. 2000

Als Smaak telt



www.vareu

Als Smaak telt


