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welkom

BIJ HET LEKKERSTE PLEKJE VAN LIMBURG

Medewerkers en directie van Quadakkers heten u van harte welkoM
in de wereld van de lekkerste producten, aMbachtelijk vervaardigd
door onze koks en indien gewenst deskundig geserveerd.

het lekkerste boekje van liMburg biedt u een overzicht van ons assortiMent; een assortiMent dat

we Met grote zorgvuldigheid hebben saMengesteld op grond van onze jarenlange ervaring.

van de unieke coMbinatie van versMarkt en traiteur kunt u proFiteren; wij produceren naMelijk

een groot gedeelte van alle gerechten zelF en Maken gebruik van receptures die reeds drie

generaties lang beproeFd en bekroond zijn.

uit ervaring weten wij dat ieder Feest zijn speciFieke aanpak vereist; daaroM kan elk gekozen buFFet

aangepast worden aan uw persoonlijke wensen.

vraag daaroM altijd, geheel vrijblijvend, een op Maat gesneden oFFerte aan.

kiezen voor Quadakkers is kiezen voor vertrouwen, kwaliteit en stijl.

gun u die kleine luxe
die wij u bieden
QUADAKKERS CATERING & PARTYSERVICE
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HORS D’OEUVRES

onze hors d'oeuvres worden geMaakt Met aMbachtelijke producten uit onze streek.
deze buFFetjes zijn bijzonder geschikt voor kleine groepen.

HORS D’OEUVRE UNIQUE

HORS D’OEUVRE ROYAL

HORS D’OEUVRE POMPADOUR

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

gevuld toMaatje Met zalMsalade

gevuld toMaatje Met tonijnsalade

gevuld eitje Met bieslookcrèMe
rolletje haM Met asperge
gebraden gehaktbrood

gebraden varkensFricandeau
ardenner haM Met Meloen
witte kool Fruitsalade

cocktailsaus en kruidensaus

gevuld eitje Met bieslookcrèMe
rolletje haM Met asperge

gebraden varkensFricandeau
gegrilde kipFilet

gebraden gehaktbrood

ardenner haM Met Meloen
kipcocktailsalade

waldorFsalade

gevuld eitje Met bieslookcrèMe

gevuld toMaatje Met zalMsalade

rolletje haM Met asperge

gebraden gehaktbrood

ardenner haM Met Meloen

gerookte beekForel

gerookte schotse zalM
witte kool Met Fruitsalade

cocktailsaus, kruidensaus

cocktailsaus en uitjes MonegasQue

uitjes MonegasQue

Mini-broodjes en rooMboter

Mini-broodjes en rooMboter

VANAf 4 PERSoNEN € 12.90 PER PERSooN

VANAf 4 PERSoNEN € 15.00 PER PERSooN

VANAf 4 PERSoNEN € 17.90 PER PERSooN

Een eenvoudig smakelijk typisch
Limburgse specialiteit kunt u
ons hors d’oeuvre Unique zeker
noemen vanwege onze inmiddels
bekende koude schotel.
Proef het en u bent verkocht.

Met koude schotel als basis
is hors d'oeuvre Royal rijkelijk
voorzien van diverse verse
vleesspecialiteiten, salades en
garnering.

Hors d'oeuvre Pompadour is er
voor de uitgesproken smaak:
van alles iets lekkers.

Mini-broodjes en rooMboter
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HoRS D’oEUVRE AmbASSADEUR
huisgeMaakte ouderwetse koude schotel
gevuld eitje Met bieslookcrèMe

gevuld toMaatje Met hollandse garnalen

rolletje haM Met asperge
gegrilde kipFilet

bij Quadakkers serveren wij
overheerlijke en vooral

sMaakvolle hors d’oeuvres...

gebraden gehaktbrood

ardenner haM Met Meloen
gerookte beekForel

schotse zalM en gerookte Makreel
eiersalade

salade van koMkoMMer en verse dille

cocktailsaus, kruidensaus
uitjes MonegasQue

Mini-broodjes en rooMboter

VANAf 4 PERSoNEN € 21.90 PER PERSooN

Hors d'oeuvre Ambassadeur
heeftnaast de bekende koude
schotel verschillende vleesspecialiteiten aangevuld met
diverse vissoorten. Voor de liefhebber met een gevarieerde
smaak.
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EEN GOEDE START VAN DE DAG BEGINT MET
EEN ONTBIJTBUFFET VAN QUADAKKERS...
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oNTbIjTbUffETTEN
oNTbIjTbUffET boNjoUR
spek en ei
cervelaatworst, rookvlees, ardenner haM,

Quadakkers catering en partYservice
serveert twee voedzaMe ontbijtbuFFetten
vanaF 10 personen.

oNTbIjTbUffET boN mATIN
spek en ei

bloedworst Met appeltjes

kiprollade, jaMbon d’herbes

gekleurde eieren en taFelzout

Maaslander jong belegen kaas

cervelaatworst, rookvlees, ardenner haM,

rooMbrie

kiprollade, jaMbon d’herbes

appelstroop en jaM

Maaslander jong belegen, rooMbrie

chocoladepasta en hagelslag

caMeMbert, saint albraY

rooMboter en Margarine

appelstroop en jaM

uitgebreide broodMand
verse broodjes,

zeebonkje en rozijnenbrood

chocoladepasta en hagelslag
Yoghurt en vers Fruit
rooMboter en Margarine
broodMand

verse broodjes, volkoren bruinbrood,

roggebrood en krentenbollen

VANAf 10 PERSoNEN € 13.90 PER PERSooN

VANAf 10 PERSoNEN € 19.90 PER PERSooN
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bRooDjES, boTERHAmmEN, wRAPS EN SANDwICHES
na een lekkere en gezonde lunch kunt u er weer tegenaan. stel zelF uw lunch saMen uit ons rijkelijke assortiMent.

bRooDjE HEUVEllAND

bRooDjE SUPER DE lUxE

Met vleeswaren oF kaas

carpaccio Met reYpenaerkaas

rijkelijk belegd wit oF tarwe broodje
Met rooMboter en verse sla

€ 3.00 PER bRooDjE

rijkelijk belegde italiaanse bol
vitello tonnato

gebraden rosbieF Met reMouladesaus
gerookte schotse zalM

wRAPS

Flensje geMaakt van tarwe/MaisbloeM
wrap Met petrella kaas en bieslook

gegrilde kiprollade, whiskeYsaus en paprika

Mexicaanse wrap Met taco en Maïs

geMarineerde Mozzarella en poModori toMaat

bRooDjE DE lUxE

caprese Met pesto

gerookte zalM en een tappenade van tonijn

€ 7.00 PER bRooDjE

€ 4.50 PER wRAP

gezond

ARbEIDERSboTERHAm

SANDwICHES

gehaktbal Met Franse Mosterd

gezond

gerookte bacon en koMkoMMer

saint albraY

gehaktbal Met Franse Mosterd

chorizo en kruidenkaas

boereneiersalade

rooMbrie Met honing en walnoten

rijkelijk belegd Frans stokbroodje
serrano haM Met Meloen

kipFilet Met FarMersalade
rooMbrie van de Mat
eiersalade

tonijnsalade

€ 5.50 PER bRooDjE
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dikbelegde bruine volkoren boterhaM
kipFilet Met FarMersalade

rooMbrie Met walnoten en honing

€ 4.00 PER boTERHAm

ruiM belegd deens vikingbrood
serranohaM en Meloen

scharreleisalade

gerookte zalM, crèMe Fraiche en bieslook

€ 4.50 PER SANDwICH

gezond en lekker
lUNCHPAKKETTEN

gezond en lekker op pad Met een lunchpakket van Quadakkers.
geleverd in een handige papieren draagzak.

lUNCHPAKKET lUxE

lUNCHPAKKET ExClUSIVE

lUNCHPAKKET SUPERIEUR

broodje belegd Met vleeswaren

broodje belegd Met vleeswaren

broodje belegd Met vleeswaren

broodje belegd Met kaas

broodje belegd Met kaas

broodje belegd Met kaas

twee blikjes Frisdrank oF jus d’orange

Mini hors d’oeuvre Met vorkje

reep chocolade

handFruit

blikje Frisdrank oF jus d’orange

krentenbol Met rooMboter

reep chocolade

bekertje Yoghurt

handFruit

€ 10.50 PER PAKKET

€ 12.50 PER PAKKET

luxe MuFFin Met zeezout & caraMel

twee blikjes Frisdrank oF jus d’orange
reep chocolade

€ 15.50 PER PAKKET
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lUNCHES
lUNCHPlANK
gezonde sMoothie van vers Fruit
broodje Mediterranée gezond

Quadakkers catering en partYservice serveert vier verschillende lunches van topklasse.

lUNCHbUffET CANNES
heldere runderbouillon

Met vlees en Fijne groenten

lUNCHbUffET ST. TRoPEZ
tête de veau

varkensFilet Met bospaddestoelensaus

luxe vleeswaren en kaas

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

Franse Mosterd

rooMbrie en old aMsterdaM

charcutterie plateau bestaande uit

wrap Met gegrilde kiprollade,

rooMboter en Margarine

arbeidersboterhaM gehaktbal Met

whiskeYsaus en paprika

VANAf 5 PERSoNEN € 12.00 PER PERSooN

lUxE lUNCHPlANK

gevarieerde broodMand

luxe broodjes en diverse soorten zwartbrood

VANAf 10 PERSoNEN € 14.00 PER PERSooN

sandwich Met gerookte zalM
luxe MuFFin Met zeezout en caraMel

VANAf 5 PERSoNEN € 15.00 PER PERSooN
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rookvlees, gebraden Fricandeau

gekookte achterhaM, ardenner haM

gebraden kiprollade en aMbachtelijke paté
kaasplateau

grottenkaas/rooMbrie/val dieu en old a’ daM
gerookte schotse zalM, gerookte beekForel
rauwkostsalades van het seizoen

gezonde sMoothie van vers Fruit
italiaanse bol Met carpaccio

luxe vleeswaren
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cocktailsaus/kruidensaus
rooMboter en kruidenboter
gevarieerde broodMand

luxe Minibroodjes en

diverse soorten zwartbrood

VANAf 20 PERSoNEN € 23.50 PER PERSooN

VEGETARISCH
HoEKjE
KlEIN bUffETjE
CHAmPIGNoN ESCARGoT
chaMpignon a l’escargot
roseval Frietjes

groentjes van het seizoen

KlEIN bUffETjE
QUoRN STRoGANoff
Quorn stroganoFF
witte rijst

oMa’s groentetuintje

spitskoolsalade

KlEIN bUffETjE
GRoENTE lASAGNE
groente lasagne van de cheF

salade van witte kool Met Fruit

KlEIN bUffETjE
No CHICKEN CHUNKS
no chicken chunks

wilde rijst

groentjes van het seizoen

KlEIN bUffETjE
VEGETARISCH ZUURVlEES
vegetarisch zuurvlees

aardappelwedges Met schil

verse bladsalade Met gebonden dressing

VANAf 5 PERSoNEN € 16.50 PER PERSooN
bIj mINDER DAN 5 PERSoNEN, VRAAG NAAR
DE moGElIjKHEDEN

kruidenboter

ciabatta stokbrood
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SoEPEN
van een paar Mooie basisingrediënten
tot een heerlijke geurige soep.
verwarMend en koesterend,
je waant je in oMa's gezellige keuken!
MiniMaal aantal personen 10.

SoEPEN mET CIAbATTA
toMatensoep Met balletjes

heldere runderbouillon
heldere kippenbouillon
kippenrooMsoep

hongaarse goulashsoep

chaMpignonrooMsoep
gele paprikasoep

€ 5.00 PER KoP
IN HET SEIZoEN
aspergesoep

poMpoensoep

erwtensoep Met worst

€ 6.00 PER KoP
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lekker om te beginnen

ENGElSE HIGH TEA
ENGElSE HIGH TEA oxfoRD
HARTIG

rouleau van gerookte schotse zalM

Met crèMe Fraiche en verse dille

kleine sandwich Met boereneiersalade
cocktailglaasje Met een zachte cocktail
van Fruit en stukjes scharrelkipFilet

FEEST IN ‘ENGLISH STYLE’

belegde Mini croissantjes Met rooMbrie,

walnoten en honing

ZoET

diverse kleine Mini cakejes & Mini MuFFins
scones Met clotted creaM en jaM

zin in iets lekkers

brownies volgens FaMilie recept
cheesecake
uitgebreid thee assortiMent
schijFjes citroen en honing

VANAf 20 PERSoNEN € 22.50 PER PERSooN
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KoUDE boERENbUffETTEN

vanaF 20 personen serveren wij onze boerenbuFFetten
prachtig opgeMaakt Met de overheerlijkste specialiteiten
uit de eigen keuken van Quadakkers.

koude schotel als basis

boERENbUffET CAmPAGNE

boERENbUffET PommARD

boERENbUffET boURGoGNE

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

kip- en eiersalade, waldorFsalade, salade van

waldorFsalade en vers Fruit salade

witte kool Met Fruit salade

toMaat en verse ui

zult, boerencervelaatworst,

boerenpastei, boerenhaMspekreepjes,
gebraden gehaktbrood Met geMber,

gegrilde kipFilet, boerenpaté en appelpaté
grottenkaas, val dieu, herve en roMMedou
liMburgse Mosterd, appelstroop
cocktailsaus en knoFlooksaus

rooMboter en kruidenboter
uitgebreide broodMand

Mini-broodjes, stokbrood en

diverse soorten zwartbrood

boereneiersalade en kipcocktailsalade
ganda haM, Metworst, pittige cocktail-

balletjes, granberrY-paté en geMberbrood
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parMa haM, ganda haM, boerenMetworst,

porcino, bistro, pittige cocktailballetjes,

hausMacher leverworst en cranberrY paté

schotse zalM, Maatjes haring Met rode uitjes,

schotse zalM en gerookte geuldal Forel

gerookte geuldal Forel, hollandse garnalen

old aMsterdaM, saint albraY, rooMbrie,

rooMbrie, chauMes, saint albraY, caMbozola,

chauMes en caMbozola

liMburgse Mosterd, kruidensaus,

notenraMbol en old aMsterdaM

Franse Mosterd, uitjes MonegasQue en

whiskeYsaus en appelstroop

kruidensaus, geMarineerde groene olijven,

rooMboter, kruidenboter

rooMboter en kruidenboter

Mini-broodjes, stokbrood en

Mini-broodjes, stokbrood en

VANAf 20 PERSoNEN € 20.50 PER PERSooN

VANAf 20 PERSoNEN € 27.00 PER PERSooN

uitgebreide broodMand

diverse soorten zwartbrood

VANAf 20 PERSoNEN € 14.00 PER PERSooN

kipcocktailsalade, zwitserse salade,

uitgebreide broodMand

diverse soorten zwartbrood

PICKNICK bUffET
SmAKElIjKE HUISGEmAAKTE SAlADES

wij presenteren ons picknick buFFet
op grote houten planken.

kipcocktailsalade, boereneiersalade,

zwitserse salade en onze ouderwetse
koude schotel

VlEESwARENPlATEAU

saté en indische gehaktballetjes,

knabbelspek, gegrilde druMsticks,

haMspekluciFers en plakjes boerenMetworst
KAASPlATEAU VAN DE CHEf

Met diverse harde, zachte en schiMMelkazen,
blokjes jong belegen kaas en heksenkaas

appelstroop en Mosterd
mINI wRAPS

Met tacogehakt, gerookte zalM oF kipFilet

mINI SANDwICHES

Met eiersalade, bacon, kruidenkaas oF zalM
SNEETjES lImbURGS ZwARTbRooD

Met diverse liMburgse vleeswaren

(hooFdkaas, boerenpastei, gehaktbrood etc.)
KRUIDENboTER EN RoomboTER
cocktailsaus en kruidensaus
GEVARIEERDE bRooDmAND

wit en tarwe stokbrood en

diverse soorten zwartbrood

VANAf 20 PERSoNEN € 19.50 PER PERSooN
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KlASSIEKE KoUDE bUffETTEN

de klassieke koude buFFetten van Quadakkers worden
geserveerd vanaF 10 personen.

KoUD bUffET flEURIE

KoUD bUffET moNACo

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

cocktailsaus, kruidensaus en

gevuld eitje Met bieslookcrèMe

exotische Fruitcocktail

rolletje haM Met asperge

rooMboter en kruidenboter

gebraden kipFilet

gesorteerde Mini-broodjes,

gevuld eitje Met bieslookcrèMe

gevuld toMaatje Met zalMsalade

rolletje haM Met asperge
ganda haM Met Meloen

gebraden varkensFricandeau
gebraden gehaktbrood
gegrilde kipFilet

gevuld toMaatje Met krabsalade

parMa haM Met Meloen
gerookte beekForel

boerenpaté

gerookte schotse zalM

kipcocktail salade

gerookte Makreel Met peperMelange

witte kool Fruitsalade

noorse garnalen

cocktailsaus en uitjes MonegasQue

Met verse dille

groentensalade

exotische Fruitcocktail

uitjes MonegasQue

gevarieerde broodMand

vers gebakken stokbrood wit en tarwe

VANAf 10 PERSoNEN € 25.00 PER PERSooN

waldorFsalade en koMkoMMersalade

rooMboter en kruidenboter
gevarieerde broodMand

gesorteerde Mini-broodjes

vers gebakken stokbrood wit en tarwe

VANAf 10 PERSoNEN € 20.00 PER PERSooN

zoals het vroeger was
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KoUDE AANVUllINGEN
we kunnen ons voorstellen dat u bij de keuze van een buFFet toch graag een
extra gerecht wilt dat niet bij de gerechten van het buFFet genoeMd staat.
op deze pagina vindt u onze koude aanvullingen.
deze zijn te bestellen vanaF 5 personen.

KoUDE AANVUllINGEN
rolletje haM Met asperge

gebraden rosbieF Met augurk

gevuld eitje Met bieslookcrèMe

gevuld toMaatje Met zalMsalade
aMbachtelijke paté
gegrilde kipFilet

gegrilde druMstick

gebraden gehaktbrood

gebraden varkensFricandeau
koudeschotel

kipcocktailsalade
boereneiersalade

rauwkostsalades van het seizoen
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€ 1.75
€ 1.75
€ 1.75
€ 1.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75

KoUDE AANVUllINGEN
noorse garnalen

gerookte Makreel naturel

gerookte Makreel peperMelange
Maatjes haring Met bosuitjes
gerookte beekForel

gerookte schotse zalM
hollandse garnalen

gerookte ijsselMeerpaling
geMarineerde scaMpi’s

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00

wARmE AANVUllINGEN
we kunnen ons voorstellen dat u bij de keuze van een buFFet toch graag een
extra gerecht wilt dat niet bij de gerechten van het buFFet genoeMd staat.
op deze pagina vindt u onze warMe aanvullingen.

wARmE AANVUllINGEN UN

wARmE AANVUllINGEN DEUx

kip pilaF

indisch pikante bieFstukreepjes

kip balkan

vlaaMse stooFpot

kip à la stroganoFF

boeuF à la bourguignonne

kip in satésaus

beenhaM Met saus naar keuze

tête de veau

varkenshaas in wienerrooMsaus

varkensFilet Met chaMpignonrooMsaus

konijnenbout op liMburgse wijze

kippenragoût

balletjes in toMatensaus

liMburgs zuurvlees

hongaarse goulash

VANAf 15 PERSoNEN € 6.50 PER PERSooN

varkenshaasje Met peperrooMsaus

kalkoenhaasje Met rode wijnsaus en sjalotjes

VANAf 15 PERSoNEN € 7.00 PER PERSooN

wARmE AANVUllINGEN TRoIS
kalFsragoût

konijnengoulash

hazepeper

zalMFilet Met witte wijn dille saus

bIjGERECHTEN bIj wARmE SPECIAlITEITEN
poMMes gratinées

krielaardappeltjes naturel

gebakken kriel à lYonnais

bratkartoFFelen Met uitgebakken spekjes

aardappelpuree Met een krokant jasje

roseval uit de oven

witte rijst, wilde rijst oF notenrijst

€ 3.00 PER PERSooN PER ITEm
bIj mINImAAl 10 PERSoNEN
GRoENTE bIj wARmE SPECIAlITEITEN
groente uit de oven

bloeMkool en broccoliroosjes

haricots verts Met spekreepjes

rode kool Met elstar appeltjes

duet van sugar snaps en bospeen

spitskool Met lichtzure rooM

kabeljauwFilet Met Mousselinesaus

gegratineerde witloFstronkjes

VANAf 15 PERSoNEN € 8.00 PER PERSooN

€ 3.00 PER PERSooN PER ITEm
bIj mINImAAl 10 PERSoNEN

victoriabaars Met botersaus
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wARmE VlEES- EN VISSPECIAlITEITEN
bij de warMe vlees- en visspecialiteiten kiest u tevens twee soorten aardappelvariatie
en naar keuze rijst. u kunt tevens kiezen uit warMe groenten. rauwkost van
het seizoen hoort er ook bij. vanaF 10 personen.

wARmE VlEESSPECIAlITEITEN

wARmE VlEESSPECIAlITEITEN

hongaarse goulash

beenhaM Met liMburgse Mosterdsaus

kip à la stroganoFF

chaMpignonrooM saus

kip pilaF

balletjes in toMatensaus

liMburgs zuurvlees

€ 18.00 VANAf 10 PERSoNEN 1 KEUZE
€ 18.00 VANAf 20 PERSoNEN 2 KEUZES

wARmE VlEESSPECIAlITEITEN
indisch pikante bieFstukreepjes

gebraden varkensFilet Met

gebraden varkenshaasje Met peperrooM saus

kalkoenhaasje Met rode wijnsaus en sjalotjes

poMMes gratinées

krielaardappeltjes naturel

gebakken kriel à lYonnais

bratkartoFFelen Met uitgebakken spekjes

aardappelpuree Met een krokant jasje

roseval uit de oven

witte rijst, wilde rijst oF notenrijst

GRoENTE bIj wARmE SPECIAlITEITEN

€ 21.50 VANAf 10 PERSoNEN 1 KEUZE
€ 21.50 VANAf 20 PERSoNEN 2 KEUZES

bloeMkool en broccoliroosjes

wARmE VISSPECIAlITEITEN
gegrilde zalMFilet Met witte wijn/dille saus

varkenshaas in wienerrooMsaus

een zachte pernod saus

€ 20.00 VANAf 10 PERSoNEN 1 KEUZE
€ 20.00 VANAf 20 PERSoNEN 2 KEUZES

bIjGERECHTEN bIj wARmE SPECIAlITEITEN

kalFsragoût

boeuF à la bourguignonne

vlaaMse stooFpot Met donker bier

bij elke vlees- oF visspecialiteit Maakt u
een keuze uit 2 bijgerechten.
tevens kiest u 2 soorten groenten.
de rauwkostsalades worden aan het
seizoen aangepast.

gesauteerde kabeljauwFilet Met

gesauteerde nijlbaarsFilet onder

een deksel van olijven

groente uit de oven

haricots verts Met spekreepjes

rode kool Met elstar appeltjes

duet van sugar snaps en bospeen

spitskool Met lichtzure rooM

gegratineerde witloFstronkjes

RAUwKoST bIj wARmE SPECIAlITEITEN
rauwkostsalades van het seizoen

gegrilde ForelFilet Met een zachte pernodsaus

VANAf 10 PERSoNEN 1 AARDAPPEl- EN 1

€ 23.00 VANAf 10 PERSoNEN 1 KEUZE
€ 23.00 VANAf 20 PERSoNEN 2 KEUZES

VANAf 20 PERSoNEN 2 AARDAPPEl- EN 2

GRoENTEGERECHT

GRoENTEGERECHTEN
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IETS TE VIEREN
EEN VERJAARDAGFEESTJE OF OMDAT
JE ZIN HEBT IN IETS LEKKERS....
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IETS TE VIEREN

onze cheF leeFt zich echt uit op deze bijzondere buFFetten Met diverse wereldsMaken.
we serveren het buFFet voor MiniMaal 15 personen.

bUffET 1 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN

bUffET 4 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN

lasagne originale

pasta penne Met courgettes en spekjes

salade van witte kool Met bleekselderij
roMano toMaat Met Mozzarella

kruidenboter en olijvenbrood

bUffET 2 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN
lasagne Fiorentine

pieMontese pasta penne

salade van witte kool Met Fruit

koMkoMMersalade Met verse dille

kruidenboter en toMatenbrood

bUffET 3 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN
liMousinburger op een bijzonder broodje
roseval Frietjes

truFFelMaYonaise

parMezaanse kaas

sla, augurk, toMaat, gebakken uitjes

hongaarse goulash
witte rijst

spitskoolsalade Met uitgebakken spekjes
perziken

bUffET 5 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN
kipsaté Met satésaus

baMi oF nasi

atjar tjaMpoer
kroepoek

bUffET 6 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN
huisgeMaakt liMburgs zuurvlees
aardappelwedges Met schil

geMengde bladsalade van het seizoen

bUffET 7 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN
indische bieFreepjes

bUffET 8 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN
beenhaM Met liMburgse Mosterdsaus

bratkartoFFeln Met uitgebakken spekjes

küMMelkrautsalat

nudelsalat

kruidenboter en deseMbrood

bUffET 9 VANAf 15 PERSoNEN

€ 14.50 PER PERSooN

souvlakispiesjes
gYrosreepjes

kretasalade

griekse boerensalade
tzatzikki

grieks brood

bUffET 10 VANAf 15 PERSoNEN € 14.50 PER PERSooN
varkenshaas in wienerrooMsaus

poMMes gratinées

waldorFsalade

Mini pistolet

notenrijst

geMengde bladsalade van het seizoen
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wARm/KoUDE bUffETTEN UIT EIGEN KEUKEN
wARm/KoUD bUffET bEAUjolAIS
beenhaM Met kruideninjectie

chaMpignonrooM saus en stroganoFF saus

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

wARm/KoUD bUffET CHAblIS
kip à la stroganoFF

indische bieFstukreepjes
huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

gevuld eitje Met bieslookcrèMe

gevuld eitje Met bieslookcrèMe

rolletje haM Met asperge

rolletje haM Met asperge

gevuld toMaatje Met zalMsalade

ardenner haM Met Meloen
gebraden gehaktbrood
gegrilde kipFilet

diverse rauwkostsalades van het seizoen
uitjes MonegasQue en cocktailsaus
exotische Fruitcocktail

rooMboter en kruidenboter
gevarieerde broodMand

gesorteerde Mini-bolletjes, vers gebakken stokbrood wit en tarwe

vanaF 20 personen serveren wij onze
traditionele warM/koude buFFetten.

gevuld toMaatje Met zalMsalade
ardenner haM Met Meloen
gebraden gehaktbrood
gegrilde kipFilet

gerookte schotse zalM
gerookte beekForel

rauwkostsalades van het seizoen

uitjes MonegasQue en cocktailsaus
exotische Fruitcocktail

rooMboter en kruidenboter
gevarieerde broodMand

gesorteerde Mini-bolletjes, vers gebakken stokbrood wit en tarwe

VANAf 20 PERSoNEN € 22.00 PER PERSooN
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VANAf 20 PERSoNEN € 25.00 PER PERSooN

koude gerechten prachtig opgeMaakt.
de warMe gerechten in speciale warMhoudschalen geserveerd.

wARm/KoUD bUffET mACoN
indisch pikante bieFstukreepjes
varkenshaasje Met pepersaus
krielaardappeltjes

poMMes gratinées

huisgeMaakte ouderwetse koude schotel

parMahaM Met Meloen

gebraden kipFilet Met abrikoosjes

AL ONZE BUFFETTEN WORDEN
MET ZORG SAMENGESTELD EN
BEREID MET NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

gerookte schotse zalM, beekForel, ijsselMeerpaling en

Makreel Met en zonder peperMelange

caMeMbert, notenraMbol, caMbozola, old aMsterdaM, grottenkaas
rauwkostsalades van het seizoen

uitjes MonegasQue, cocktailsaus en kruidensaus

exotische Fruitcocktail

rooMboter en kruidenboter
gevarieerde broodMand

gesorteerde Mini-bolletjes, vers gebakken stokbrood wit en tarwe,
diverse soorten zwartbrood

VANAf 25 PERSoNEN € 32.00 PER PERSooN
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SPAANSE bUffETTEN
SPAANS bUffET CATAlUNA
spaanse gehaktballetjes in pikante saus

kipspiesjes in een hete saus
albondigas Met chili saus

chorizo

serrano haM Met Meloen

twee bijzondere teMperaMentvolle buFFetten Met diverse spaanse sMaken.
we serveren de spaanse buFFetten vanaF MiniMaal 15 personen.

SPAANS bUffET TARRAGoNA
kalkoenreepjes in een roMige saus

spiesjes van varkensvlees in een hete saus
zalMFiletjes in een Mousseline saus

Moorse aardappeltjes
aardappeltortilla’s

luxe spaanse iberico kaasjes

serrano haM Met Meloen

geMarineerde olijven

geMarineerde zalM

gehaktballetjes Met een pikante saus

aioli

gerookte ForelFiletjes

papadews Met kaas

aardappelsalade Met tonijn

chaMpignons van de grillplaat
geMarineerde uien Met aceto

salade van witte kool Met bleekselderij

salade van reuzenbonen Met chorizo

spaanse bonensalade

salade van toMaat, koMkoMMer, rode ui en geitenkaas

tonijnsalade Met appel en rode ui

rooMboter/kruidenboter

rooMboter en kruidenboter

pesto-bolletjes/olijven- en toMatenbrood

VANAf 15 PERSoNEN € 20.00 PER PERSooN

VANAf 20 PERSoNEN € 25.00 PER PERSooN

pastasalade Met pesto en olijven

olijven- en toMatenbrood
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HAAL TIJDENS UW FEEST
DE SPAANSE ZON IN HUIS....
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LAAT U VERRASSEN DOOR DE SMAAKVOLLE
ITALIAANSE KEUKEN VAN QUADAKKERS
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ITAlIAANSE bUffETTEN
ITAlIAANS bUffET SIENNA
zalMFiletjes Met witte wijn dille saus

kalkoenhaas oMwikkeld Met parMahaM en

een ossobuco saus

lasagne originale

lasagne Fiorentine Met spinazie
pasta penne Met courgettes,

spekjes en chaMpignons

tagliatelle Met zontoMaatjes in

een roMige gorgonzolasaus
Fusilli salade

koMkoMMersalade Met verse dille

roMano toMaat Met Mozzarella en

aceto balsaMico

verse Meloensalade

voor culinaire hoogstandjes Moet u op het italiaanse platteland zijn.
onze cheF liet zich inspireren door ‘di MaMMa’.
we serveren het italiaans buFFet sienna oF cortona vanaF MiniMaal 20 personen.

ITAlIAANS bUffET CoRToNA
italiaanse beenhaM Met een

toscaanse paprikasaus

chaMpignons van de grillplaat

papadews Met kaas

venetiaanse kabeljauw op een bedje

Fusilli salade en pasta salade Met

lasagne originale

koMkoMMersalade Met verse dille

van italiaanse groente

pieMontese pasta penne
parMa haM Met Meloen
vitello tonnato

gerookte zalM op sMaak gebracht
Met zeezout en rozeMarijn

witloFsprieten Met kleine garnaaltjes
olivas con a jo en olivas con Feta

pesto en olijven

roMano toMaat Met Mozzarella en

aceto balsaMico

lollo rosso en lollo bionda Met

een Frisse dressing

rooMboter en kruidenboter

olijvenbrood, toMatenbrood,

ciabatta en pesto-bolletjes

VANAf 20 PERSoNEN € 31.50 PER PERSooN

rooMboter/kruidenboter

olijvenstokbrood en ciabatta/pesto-bolletjes

VANAf 20 PERSoNEN € 25.00 PER PERSooN
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bElGISCH bUffET

onze zuiderburen weten wat lekker is. laat u verrassen door bijzondere gerechten
van belgische topkoks. we serveren het buFFet voor MiniMaal 20 personen.

bElGISCH bUffET IEPER
vlaaMse stooFpot verrijkt Met donker bier
ForelFiletjes op een bedje van

jonge prei en zontoMaatjes

stoeMp Met brussels loF
ardenner haM Met Meloen

ballekes a la duvelkes Met saus tartare

overheerlijke kipFiletjes Met een rozijnensausje
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paling in ’t groen

gerookte Forel uit ‘t pa jottenland
salade van patatten en unkes
salade van zontoMaatjes en bosuitjes
salade van witte kool

bleekselderij en ananas

herve kaasjes en val dieu kaas
perenstroop en notenbrood
baguette en petits pistolets

VANAf 20 PERSoNEN € 25.00 PER PERSooN

bAYERISCHES
bUffET
bAYERISCHES bUffET NEUSCHwANSTEIN
beenhaM Met chaMpignonrooMsaus
böFFlaMot ‘gestooFd rundvlees’
beierse leverkaas
kalkoenFilet in een roMige saus
zuurkool Met spekjes en uitjes
gebakken aardappeltjes Met spekjes
baYrischer wurstsalat
kartoFFelsalat

küMMelkrautsalat

nudelsalat

kräuterbutter
brezeln
geMischte brotauswahl

VANAf 20 PERSoNEN € 25.00 PER PERSooN
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oVERHEERlIjKE DESSERTS
voor een bijzonder sMakelijk dessert als aFsluiting van uw verwennerijen,
Moet u ook bij Quadakkers zijn. keuze genoeg en..........lekker. desserts vanaF 20 personen.

DESSERT bAVARoIS
keuze uit de volgende sMaken: vanille, aard-

originale

beien, bosvruchten, Mango, FraMbozen

aardbeien

€ 5.00 PER PERSooN

€ 5.50 PER PERSooN

DESSERT moUSSES

DESSERT omElET SIbERIENNE

choco Mousse wit/puur

vanille ijs Met biscuit, abrikozenlikeur en eiwit

€ 5.00 PER PERSooN

€ 9.50 PER PERSooN

DESSERT SPECIAAl

DESSERT QUADAKKERS

crèMe brulée Met rietsuiker

een keuze uit onze desert gerechten

cappucino Mousse

coupe roManov

choco sYMphonY

€ 6.50 PER PERSooN
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DESSERT TIRAmISU

Met warMe kersen- oF chocolade saus

inclusieF luxe Frans/liMburgs kaasbuFFet

€ 20.00 PER PERSooN

KAASbUffETTEN
een kaasbuFFet kan ook als aanvulling
op uw buFFet besteld worden.

KAASbUffET PARIS
rooMbrie lekker bekend en roMig
chauMes speciaal pittig kaasje

port salut bijzonder van sMaak

saint albraY Moet je geproeFd hebben

caMbozola hoort er gewoon bij

en verrassingen van onze cheF

inclusieF gevarieerde broodMand

VANAf 10 PERSoNEN € 11.50 PER PERSooN

KAASbUffET mAASTRICHT
val dieu lekker voor na een borrel
herve kaas uit het land van herve
grottenkaas diep van sMaak

old aMsterdaM pittig

roMMedou het wonder van Maastricht
en verrassingen van onze cheF

inclusieF gevarieerde broodMand

VANAf 10 PERSoNEN € 11.50 PER PERSooN
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fEESTElIjKE PRIKKERS & HAPjES

onze prikkers en Feestelijke hapjes zijn vers en worden vervaardigd
Met natuurlijke produkten. bovenal zijn ze heel lekker.

fEESTElIjKE PRIKKERS

lUxE RoNDE ToAST, PomPERNIKKEl,
RoomboTERCUPS EN SoESjES

HAPjES oP lImbURGS ZwARTbRooD

cervelaatworst Met augurkje

rooMbrie Met walnoten

hooFdkaas

haMworst Met FraMboos

Franse kaascrèMe Met pistache nootje

gebraden bretons gehakt

kiprollade Met aardbei
kaas Met blauwe druiF

cocktailballetje Met zilveruitje

caMbozola Met groene olijven
Filet aMericain Met uitjes

patécrèMe Met FraMbozen

haMMousse Met bosbessen

schotse zalM Met kaviaar

krabMousse Met dille

ardenner haM

gebraden varkensFricandeau

jaMbon d’herbes

rooMbrie

caMbozola

ijsselMeerpaling Met crèMe-Fraiche

Maaslander belegen

VANAf 50 STUKS € 2.50 PER STUK

VANAf 50 STUKS € 2.00 PER STUK

Maatjesharing Met rode bosuitjes

VANAf 50 STUKS € 1.00 PER STUK

grove boerenpastei

TIJDENS EEN RECEPTIE OF ALS VOORAFJE BIJ EEN DINER
IS EEN FEESTELIJKE PRIKKER OF HAPJE ALTIJD WELKOM
36

wij maken uw feest bijzonder
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wARmE bITTERGARNITUUR
Mini-Quiche lorraine

Mini-Quiche Met zalM

Mini-Quiche Met bospaddestoelen
Mini-Quiche Met haM en prei
saucijzenstoMpjes

VANAf 50 STUKS € 2.50 PER STUK

mINI-wRAPS
Mini wrap Met petrella en bieslook

gerookte schotse zalM

ganda haM
herve kaas

gerookte kalkoenFilet

appelpaté

ananaspaté

luxe Franse kaas

VANAf 50 STUKS € 4.00 PER STUK

gerookte zalM en een tappenade van tonijn

HARTIGE lollIES

geMarineerde Mozzarella en poModori toMaat

geroosterd buikspek Met Moutarde Figue

Mexicaanse wrap Met taco en Maïs

gegrilde kiprollade, whiskeYsaus en paprika

VANAf 50 STUKS € 2.50 PER STUK

mINI-SANDwICHES
gerookte zalM, crèMe Fraiche en bieslook
scharreleisalade

gerookte bacon en koMkoMMer
serranohaM en Meloen

chorizo en kruidenkaas

VANAf 50 STUKS € 2.50 PER STUK
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lUxE mINI-CRoISSANTS EN
mINI-bollETjES

verse tonijn Met wasabi

eendenborstFilet Met MangochutneY

rooMbrie Met koMkoMMer en toMaat

vlinderscaMpi Met knoFlook en Marinade

VANAf 50 STUKS € 4.00 PER STUK

TAPASPlANK DoN QUICHoTTE

lImbURGSE “HEPKES” SCHAlEN

AmUSE HAPjES

zalMrolletjes

partjes boerencervelaatworst

kipcocktail exclusieF

kleine griekse gehaktballetjes

haMspekluciFers

eendenborst Met rucola en MangochutneY

Fuet

blokjes gulpener Mosterdspek

tzatziki Met gerookte kip en lenteuitjes

partjes augurk en radijsjes

bonbon van carpaccio Met een kruidensalade

kipspiesjes
chorizo

kaasblokjes

geMengde olijven

geMarineerde uien Met aceto
papadews

VANAf 8 PERSoNEN € 7.50 PER PERSooN

TAPASPlANK GAUDI
geMarineerde scaMpi’s
sardientjes

bietentortilla Met geMarineerde zalM

trevelez haM Met Meloen
kipspiesjes

blokjes Manchego
Fuetworst

gegrilde aubergine

geMarineerde paprika
geMarineerde olijven

VANAf 8 PERSoNEN € 10.00 PER PERSooN

partjes haMworst

blokjes rauwMelkse kaas
cocktailballetjes

liMburgse Mosterd

VANAf 8 PERSoNEN € 7.50 PER PERSooN

rosbieFtruFFel Met reMouladesaus
boederijkipFilet Met advocadoMaYonaise

op een kruidensalsa

oosterse gehaktballetjes Met

cassave chips en sojasaus

duootje van geMarineerde scaMpi’s op

een bedje van groente en knoFlooksaus
gewokte noedels Met verse tonijn,

verFraaid Met een wasabi MaYonaise
rouleau van gerookte zalM Met

crèMe Fraiche en verse dille

VANAf 50 STUKS € 6.00 PER STUK

39

PARTY SERVICE
levering van eetservies en bestek, serveerbestek, aankleding van de buFFettaFel Met
taFelrokken, daMast, napperons en kandelaars, coMplete schoonMaak van alle gebruikte
Materialen en retournering binnen een aFgesproken tijd na aanvang van het buFFet,
het opnieuw opMaken van datgene wat overblijFt en de nalevering tot in de puntjes verzorgd.

HUUR SERVIES PlUS SCHooNmAAK

PARTY SERVICE PlUS bEDIENING

levering van eetservies, bestek, serveerbestek,

de partYservice zoals hierboven beschreven

bIj mINImAAl 20 PERSoNEN € 4.00 PER PERSooN

bIj mINImAAl 20 PERSoNEN € 8.00 PER PERSooN

bIj mINImAAl 70 PERSoNEN € 2.00 PER PERSooN

bIj mINImAAl 70 PERSoNEN € 5.00 PER PERSooN

coMplete schoonMaak, de dag erna retour halen

bIj mINImAAl 40 PERSoNEN € 3.00 PER PERSooN

PARTY SERVICE
levering van eetservies, bestek, serveerbestek,

inclusieF bediening door ons ervaren personeel
bIj mINImAAl 40 PERSoNEN € 7.00 PER PERSooN

PARTY SERVICE PlUS KoffIE,
THEE EN bEDIENING

aankleding buFFettaFel, coMplete schoonMaak,

de partYservice zoals hierboven beschreven

binnen MaxiMaal 2 uur

bediening

nalevering op een gewenst tijdstip, retournering

inclusieF voor alle gasten koFFie/thee en

bIj mINImAAl 20 PERSoNEN € 5.00 PER PERSooN

bIj mINImAAl 20 PERSoNEN € 9.00 PER PERSooN

bIj mINImAAl 70 PERSoNEN € 4.00 PER PERSooN

bIj mINImAAl 70 PERSoNEN € 6.50 PER PERSooN

bIj mINImAAl 40 PERSoNEN € 4.50 PER PERSooN
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bIj mINImAAl 40 PERSoNEN € 7.50 PER PERSooN

onze mensen werken met passie
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HUUR mATERIAlEN
mEUbIlAIR EN INRICHTING
garderoberek Met 50 hangers
€ 25.00 PER STUK

verrijdbare tapinstallatie Met
spoelbak, incl. koolzuur

in coMbinatie Met de culinaire verzorging van uw Feest, kunnen wij voor u ook de benodigde
Materialen verzorgen. hieronder staan een aantal voorbeelden uit ons assortiMent.
houdt rekening Met bezorgkosten voor de gehuurde Materialen.
stataFel (aFgerokt)
€ 18.50 PER STUK

koFFiepercolator (voor 80 koppen

koFFie incl. groFgeMalen koFFie)

€ 70.00 PER STUK

€ 120.00 PER STUK

GlASwERK

drankenkoeling (350 l.)

bierglas Fluitje

€ 75.00 PER STUK
werkbuFFet

mET of ZoNDER SPoEl € 75.00

bankenset

KRAT à 50 STUKS € 8.50 PER KRAT
château neubourg

KRAT à 24 STUKS € 8.50 PER KRAT
wijnglas

SERVIES
bord

€ 0.30 PER STUK
Mes en vork

€ 0.30 PER STUK
koFFiekop, schotel en lepeltje

€ 0.75 PER STUK
soepkop

€ 0.40 PER STUK
soeplepel

€ 0.30 PER STUK

€ 10.00 PER STUK

KRAT à 24 STUKS € 8.50 PER KRAT

Feest/buFFettaFel

chaMpagneFlûtes

€ 3.00 PER STUK

Feest/buFFettaFel (aFgerokt)

longdrinkglas

€ 0.30 PER STUK

€ 7.50 PER STUK

€ 17.50 PER STUK
stataFel

€ 10.50 PER STUK
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KRAT à 40 STUKS € 13.50 PER KRAT
KRAT à 50 STUKS € 8.50 PER KRAT

vlaaischotel + vlaaischep
vlaaibordje
vorkje

€ 0.30 PER STUK
rooMstelletje
€ 4.50 PER STUK

HUISREGElS

onze huisregels Moeten het u en ons geMakkelijk Maken. oM teleurstellingen te voorkoMen
is het raadzaaM op een vroeg MoMent te inForMeren naar onze Mogelijkheden. bel gerust.

bEZoRGTERmIjN

bESTElTERmIjN

wij bezorgen onze buFFetten van Maandag tot en Met zaterdag van

bestellingen uiterlijk 7 dagen voor de leverdatuM.

7.30 uur tot en Met 22.00 uur.

bEZoRGKoSTEN
bezorgen in de geMeente voerendaal is gratis.
bezorgen buiten de geMeente voerendaal is gratis bij een besteding
van MiniMaal € 200.00.

AlGEmEEN

we behouden ons, in uitzonderlijke oMstandigheden, het recht voor

oM van bovenstaande bestelterMijnen aF te wijken.

KEUZE VAN bUffET
al onze buFFetten zijn Met zorg saMengesteld uit natuurlijke producten.

het kan echter voorkoMen dat, in geval van kwaliteitsverschillen tussen

diverse leveranciers wij uitwijken naar andere producten.

bij seizoensartikelen, Moeten wij in soMMige gevallen het recht neMen

bestelde producten, in overleg Met u, te wijzigen.

prijswijzigingen en produktveranderingen voorbehouden.

REToURNERING

onze prijzen gelden per 1 april 2022.

alle uitgeleende Materialen dienen binnen 4 werkdagen na leverdatuM

(en zijn dus inclusieF 9% en 21% btw)

terugbezorgd te worden.

deze brochure is Met zorg saMengesteld, echter er kunnen

bETAlINGSTERmIjN

eerder verstrekte brochures vervallen op deze datuM.
aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

betaling na terugbezorging van alle uitgeleende Materialen tenzij

anders aFgesproken.

43

contactgegevens
QUADAKKERS
CATERING EN PARTYSERVICE

QUADAKKERS
SlAGERIj - VERSmARKT

hogeweg 24

Furenthela 12

6367 tl voerendaal

laurentiusstraat 15

6191 et neerbeek

teleFoon

6367 bd voerendaal

045 5 75 42 69

www.Quadakkers.nl

inFo@Quadakkers.nl

INfoRmATIE EN RESERVEREN
dinsdag tot en Met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

teleFoon

teleFoon

045 5 75 12 60

046 4 36 06 26

iban nl52 rabo 0154800449
kvk heerlen 14010996

btw nuMMer 804082273b01
eeg-nuMMer nl 3223

TOT ZIENS BIJ
HET LEKKERSTE
PLEKJE VAN LIMBURG
REAlISATIE hoenenenvandooren.nl
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uitgave april 2022

