Eten & Drinken voor groepen
Catering tot in de puntjes geregeld!

Tijdens uw groepsuitje wilt u uiteraard dat de catering tot in de puntjes is geregeld.
De Krim Texel neemt deze zorg graag uit handen! Wij laten u en uw gasten tijdens
uw verblijf graag genieten van de bijzondere Texelse producten die het eiland rijk
is.
Een uitgebreid ontbijtbuffet, high tea, picknick op locatie, themabuffet of een 7gangendiner met seizoensgebonden producten. Voor iedere groep en voor ieder
budget is er wat wils! We beschikken over verschillende restaurants en locaties,
die geschikt zijn voor het organiseren van ontbijt, lunches, diners en overige
horeca-activiteiten.
Op de volgende pagina’s treft u een overzicht van de mogelijkheden.
Heeft u speciale wensen, neem dan contact met ons op!

T 0222 390 118
E sales@krim.nl
W www.krim.nl/groepen

Goed begin van de dag!
Ontbijt buffet normaal - € 13,50 p.p.
Het ontbijtbuffet bestaat uit diverse gebakken broodjes, vleeswaren, kaassoorten, zoetigheden,
gekookte eieren, roerei, gebakken spek, gebakken champignons, tomaat, komkommer, sla,
fruitsalade, yoghurt, vla, cruesli, koffie, thee, melk, jus d’ Orange en appelsap.

Ontbijt buffet luxe - € 17,75 p.p.
Het ontbijtbuffet bestaat uit diverse gebakken broodjes, vleeswaren, kaassoorten, zoetigheden,
gekookte eieren, roerei, gebakken spek, gebakken champignons, gerookte zalm, Hollandse
garnalen, tomaat, komkommer, sla, fruitsalade, yoghurt, vla, kwark, cruesli, koffie, thee, melk,
jus d’ Orange en appelsap.

Ontbijtmand - € 9,75 p.p.
Het ontbijt dat op uw locatie wordt gebracht bestaat uit verschillende broodjes, kaas, vleeswaren,
zoetwaren, een gekookt ei en jus d’ Orange.

Vanaf 12.00 uur
Lunchbuffet - € 16,50 p.p.
Het lunchbuffet bestaat uit een heerlijk kopje soep, diverse soorten brood, broodjes, verschillende
soorten beleg waaronder rosbief, Texelse lamsham, fricandeau, kaas, zoetwaren en een snack,
koffie, thee en melk of jus d’ Orange.
Lunchpakket - € 9,50 p.p.
Lekker de Texelse buitenlucht in? Geniet van ons samengestelde lunchpakket bestaande uit een
broodje Texelse kaas, een broodje Texelse lamsham, een broodje kiprollade, een krentenbol, fris of
water, fruit en een candy. Verpakt in een handig draagtasje.
Picknick De Krim - € 18,75 p.p.
Niets is leuker dan picknicken met een echte picknickmand. In de picknickmand vindt u borden,
bestek, glazen, servetten, picknickkleed, peper en zout. Daarbij is de mand goed gevuld met:
-

Koffie, thee en twee koude dranken
Verse vruchten smoothie
Sandwich met gerookte zalm, roomkaas en zon gedroogde tomaten
Sandwich met zacht gegaarde kip, avocado en paprikasalade
Blokjes boerenkaas (Wezenspyk) met huisgemaakte mosterd
Plakjes lamssalami en leverworst
Oreo brownie en limoen muffin

U kunt de mand afhalen bij onze horeca. Wij kunnen de picknick ook op locatie verzorgen.
De meerprijs hiervoor is € 5,00 p.p.

Picknick Tapas - € 21,00 p.p.
Een originele picknick die wordt geleverd in een echte picknickmand. In de picknickmand vindt u
borden,
bestek, glazen, servetten, picknickkleed, peper en zout. Daarbij is de picknickmand goed gevuld
met:
-

Koffie, thee en twee koude dranken
Verse vruchten smoothie
Gemarineerde olijven in knoflook, peper en provinciaalse kruiden
Huisgemaakte tapenade van zwarte olijven en zongedroogde tomaten
Verschillende soorten toast en brood
Kaas plateau: samengesteld met kaassoorten van Texel en ver daar buiten
Charcuterie plateau: serranoham, prosciutto, lamsham en salami
Chorizo-paprika muffin

U kunt de mand afhalen bij onze horeca. Wij kunnen de picknick ook op locatie verzorgen. De
meerprijs hiervoor is € 5,00 p.p.

Brunch buffet uitgebreid - € 28,50 p.p.
Het brunchbuffet bestaat uit een heerlijk kopje soep, diverse broodjes en broodsoorten,
verschillende vleeswaren en kaassoorten, waaronder rosbief, Texels lamsham, Hollandse garnalen,
haring met uitjes, fricandeau en zoetwaren, gekookte eieren, roerei, gebakken champignons,
tomaat, gebakken spek, mini saucijzenbroodjes, mini worstenbroodjes, kipsaté met satésaus,
kroket, yoghurt, cruesli, verse fruitsalade, diverse taartsoorten en chocolade mousse.
Tevens onbeperkt koffie, thee en diverse soorten koude dranken.

Extra’s bij te bestellen bij ‘vanaf 12-uur’
-

Extra salade met keuze uit: zalm-, garnalen-, en rauwkostsalade
Mini warme worsten- en saucijzenbroodjes
Viskeuze: haring, gerookte zalm
Soepkeuze: kippen-, groente- en tomatensoep
Broodje kroket

€ 2,15 p.p.
€ 1,10 p.p.
€ 2,40 p.p.
€ 4,75 p.p.
€ 2,40 p.p.

Tijd voor een break
High tea - € 28,50 p.p.
Volgens Engelse traditie met onbeperkt koffie en diverse soorten thee. Daarnaast worden er op
tafel etagères geserveerd, gevuld met:
-

Mini sandwiches met zacht gegaarde kip, avocado en paprikasalsa
Mini sandwiches met gerookte zalm, roomkaas en zongedroogde tomaat
Bouillon shooter
Diverse petit fours
Huisgemaakte scones met jam, clotted cream en lemon curd
Mini muffins (variatie van smaken, bijvoorbeeld limoen, oreo, marshmallow)
Boterkoek
Brownies

Zoete lekkernijen
-

Huisgemaakte boterkoek
Chocoladecroissant
Texelse Hoornderring
Brownie
Petit Four

€ 2,40
€ 2,10
€ 3,15
€ 2,40
€ 2,95

Hartige tussendoortjes
-

Frikandel broodje
Unox rookworst broodje
Kaas broodje
Saucijzenbroodje
Kipkerrie broodje
Saté broodje

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10

Voor bij de borrel…
Bittergarnituur (warm) - € 2,75 p.p.
Wij verzorgen een gemengd bittergarnituur bestaande uit bitterballen, mini kaassoufflé, mini
nasischijf, mini bamischijf, kipnugget, frikadel en gehaktballetje.

Bittergarnituur (koud) - € 3,50 p.p.
Wij verzorgen een gemengd bittergarnituur bestaande uit 3 soorten Texelse kazen (mosterd-,
brandnetel- en peperkaas) en twee Texelse lamsworsten en grove mosterd.

Zoute koekjes & nootjes - € 3,20 p.p.
Het borrel garnituur bestaat uit noten, zoute koekjes en kaasstengels.

Borrel-bittergarnituur - € 5,25 p.p.
Dit garnituur bestaat uit het warme bittergarnituur en een keuze uit het koude- of borrelgarnituur.

Luxe hapjes – keuze uit: (v= vegetarisch)
-

Meloenpartjes met serranoham
Komkommer met garnalen van de TX 65
Wrap met Texelse schapenkaas en lamsham
Crousti met rundercarpaccio
Glaasje met mozzarella spiesje, cherrytomaat en basilicum (v)
Amuse lepel met tonijnsalade (v)

€ 1,85 p.st.
€ 1,85 p.st.
€ 1,85 p.st.
€ 1,85 p.st.
€ 1,85 p.st.
€ 1,85 p.st.

Lekker dineren
3-gangen keuze menu - € 21,00 p.p.
Voorgerecht: Gegrilde kip met mesclun, ei, croutons en Parmezaanse kaas of gevulde komkommer
met pijnboompitten, rucola, feta en zongedroogde tomaatjes.
Hoofdgerecht: Gemarineerde kipsaté met pindasaus, atjar, gebakken uitjes en dikke frites of in de
oven gegaarde zalmmoot met Witte wijnsaus
Nagerecht: Dame Blanche of koffie/thee.
Dit menu is uit te breiden naar een 4-gangen menu voor een toeslag van € 3,00 per persoon.

3-gangen keuze menu luxe - € 26,50 p.p.
Voorgerecht: Geitenkaassalade of Carpaccio van parmaham.
Hoofdgerecht: Mixed grill met 3 sauzen, of Kabeljauwfilet met gestoofde prei en dillesaus.
Nagerecht: Creme Brulee of Sorbet.
Dit menu is uit te breiden naar een 4-gangen menu voor een toeslag van € 3,00 per persoon.

3-gangen keuze menu deluxe - € 31,50
Voorgerecht: Tompouce van Lamsham of Bonbon van zalm met Texelse garnalen.
Hoofdgerecht: Surf en Turf met rode wijnsaus of Sliptong met ravigotesaus.
Nagerecht: Cheese cake of Chocolade dessert
Dit menu is uit te breiden naar een 4-gangen menu voor een toeslag van € 3,50 per persoon.

Heerlijke buffetten
Texels buffet - € 26,50 p.p.
Voorgerechten
-

Texelse mosterdsoep
Lamsbouillon met verse groenten en munt
Verschillende gesneden Texelse vleessoorten (lamsham, salami, worst)
Carpaccio van rund
Verschillende soorten salades

Hoofdgerechten
-

Texelse mosterdsoep
Texels runderstoofpotje met paprika en champignons
Lamsgehaktballetjes in tomaten-knoflook saus
In cranberry gemarineerde lams spare-ribs
Kipfilet gestoofd in Skimme bier
Gestoomde scholrolletjes gevuld met zeekraal
Kabeljauw in een milde mosterdroomsaus
Texelse krieltjes uit de oven met rozemarijn
Aardappel gratin
Bospenen tajine
Vergeten groente quiche

Desserts
-

Jutter bavaroise
Panna cotta met duindoorn
Verschillende ijssoorten (IJsboerderij Labora)
Chocolademousse
Verschillende sauzen

Italiaans buffet - € 21,00 p.p.
Voorgerechten
-

Diverse broodsoorten
Kruidenboter
Tapenade
Soep van de dag
Salade Caprese
Pasta salade met tonijn
Pasta salade met groenten
Twee soorten olijven
Diverse soorten vleeswaren
Paprika salade
Tomatensalade

Hoofdgerechten
-

Lasagne bolognaise
Vegetarische lasagne
2 pastagerechten
Kalkoen met aubergine, courgette en champignons
Ratatouille
Fruits de Mer met Napolitana saus
Salsicia

Dessert
-

Tiramisu
Vers fruit
Slagroom soesjes
Citroen & chocolade mousse
Panna Cotta
Diverse mini patisserieën

Krimbuffet Deluxe - € 35,00
Voorgerechten
-

Verschillende soorten brood met pesto, kruidenboter en aioli
Lamsbouillon met groentebrunoise en verse kruiden
Mosterdsoep met gepofte knoflook en croutons
Rundvleessalade
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas
Lamssalami
Lamsham met meloen
Zalmsalade
Garnalen van TX 65
Gerookte zalm
Gerookte paling
Gemengde sla
Tomatensalade

Hoofdgerechten
-

Runderstoofpot
Lamsbout met rozemarijn en knoflook (wordt achter het buffet gesneden)
Cannelloni met spinazie en ricotta
Varkenshaas met champignonsaus
Zacht gegaarde zalm (wordt op schaal geserveerd en achter het buffet verdeeld)
Sliptongetjes
Daging smoor (v)
Wraps met Mexicaans gehakt (v)
Basmati rijst
Gepofte krieltjes met rozemarijn
Bospenen tajine
Groente curry
Aardappelgratin

Dessert buffet - € 10,50 p.p.
-

Mini sorbet met limoen ijs, watermeloen granita en groene appelschuim
Chocolade mouse op amuse lepel geserveerd
Mini tiramisu in een weckpotje
Slagroom soesje
Witte chocolade taart
Vers fruit spiesen
Diverse soorten ijs

Oosters buffet - € 21,00 p.p.
Voorgerechten
-

Chinese tomatensoep
Oosterse kippensoep met citroengras, peper en sojasaus
Salade met taugé, bosui, wortel en rettich
Komkommersalade met kokos
Salade met witte kool, rode peper en ananas
Atjar tjampoer
Kroepoek en verschillende soorten emping

Hoofdgerechten
-

Oosterse runderstoof
Foe yong hai
Groene kip curry met drum sticks
Tjap tjoy met groene paprika, wortel en bamboescheuten
Nasi
Bami
Noedels

Desserts
-

Lychees
Vers fruit
Gefrituurde banaan
Limoen jelly

Stampotten buffet (alleen in de winterperiode) - € 16,50 p.p.
-

Rode bietenstamppot met gekarameliseerde ui en geitenkaas
Puree van zoete aardappelen en snijbonen
Pastinaakstamppot met rucola & gerookte zalm
Gehaktballetjes met jus
Rookworst
Zacht gegaarde rundersukade
Mosterd
Tafelzuren (augurk, Amsterdamse uitjes, piccalilly)
Mesclun sla
Zoetzure komkommersalade
Frisse salade met paprika, selderij en wortel

Hollands dessert buffet - € 8,00 p.p.
-

Vla flip
Stroopwafel cheesecake
Poffertjes met chocolade saus
Jan in de zak met appelstroopsaus
Wentelteefjes van suikerbrood
Dropmousse
Vers fruit
Koffie met boterkoek, Haagse hopjes, kaneelkussentjes of Wilhelmina pepermuntjes

Smakelijke Barbecues
Barbecue pakket 1 - € 13,50 p.p.
Wij verzorgen voor u een barbecue met alle benodigdheden zoals een barbecue, tangen, plastic
bestek, borden etc. het barbecue pakket bestaat uit: kipsaté, hamburger, varkensfilet, worst,
aardappelsalade, rauwkostsalade, tomaten salade, komkommer salade, stokbrood kruidenboter,
3 koude sauzen en satésaus.

Barbecue pakket 2 - € 16,50 p.p.
Wij verzorgen voor u een barbecue met alle benodigdheden zoals een barbecue, tangen, plastic
bestek, borden etc. het barbecue pakket bestaat uit: kipsaté, hamburger, varkensfilet, worst,
biefstuk, speklap, varkenshaas, aardappelsalade, rauwkostsalade, tomaten salade, komkommer
salade, stokbrood kruidenboter, 3 koude sauzen en satésaus.

Barbecue pakket 3 - € 24,00 p.p.
Wij verzorgen voor u een barbecue met alle benodigdheden zoals een barbecue, tangen, plastic
bestek, borden etc. het barbecue pakket bestaat uit: kipsaté, hamburger, varkensfilet, worst,
Texelse lams biefstuk, Texels lamspiesje, varkenshaas, zalm filet, garnalen spies, aardappelsalade,
rauwkostsalade, tomaten salade, komkommer salade, stokbrood kruidenboter, 3 koude sauzen en
satésaus.

Heeft u een kok nodig bij de barbecue? - € 55,- per 2,5 uur

