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Bedrijven
Brasserie Lekker Gewoën in Grubbenvorst staat garant voor
perfect verzorgde catering voor bedrijven. Als u als
ondernemer een cateraar wilt inschakelen wilt u uiteraard de
best mogelijke kwaliteit catering tegen de beste prijs.
Brasserie Lekker Gewoën in Grubbenvorst weet als geen
ander een perfecte invulling te geven aan uw wensen.
Particulieren
Wanneer u kiest voor Brasserie Lekker Gewoën, dan kiest u
voor persoonlijke catering met een plan. Dat wil zeggen dat
we graag luisteren naar uw wensen. Zo kunnen we u het
beste advies geven voor uw bruiloft, feest, receptie of borrel.
Succes verzekerd
Door onze marktkennis en een reeds opgebouwd netwerk
hebben we een goed beeld van wat werkt en wat niet. Als u
Brasserie Lekker Gewoën inschakelt bent u verzekerd van een
geslaagde catering voor uw evenement.
Persoonlijk
De waardering voor onze persoonlijke werkwijze blijkt wel uit
de grote klantenkring die Brasserie Lekker Gewoën inmiddels
heeft opgebouwd. Ook als u een glutenvrij dieet volgt of
lactose intolerant bent kunt u genieten van ons heerlijk eten.
Wij zijn namelijk gespecialiseerd in glutenvrije en lactosevrije
gerechten.
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BITTERGARNITUUR
Heerlijke hapjes; het is een specialiteit van ons. Blader maar
eens op uw gemak door ons assortiment en het water loopt u
in de mond! Met onze hapjes kunt u uw gasten trakteren op
iets lekkers!

WARME BITTERGARNITUREN
U kunt bij ons zelf uw bittergarnituur samenstellen uit diverse
soorten hapjes. Allemaal van topkwaliteit en vanaf 60 stuks
gepresenteerd op een mooi opgemaakte schaal met
bijpassende sausjes, zodat u deze alleen nog hoeft uit te
delen.
Assortiment







10 gemixte hapjes
6 Amsterdamse bitterbal
6 Kip krokantjes
6 kaasstengels
12 mini frikandel
6 mini gehaktballetjes

€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
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LUXE HAPJES
Onze luxe hapjes plateaus hebben werkelijk voor ieder wat
wils. Van een hapje met verse eiersalade tot een heerlijk luxe
hapje met vers gerookte paling.
De hapjes worden geleverd op schalen vanaf 30 stuks met
altijd 6 soorten per schaal. Altijd 100% vers!

Standaard (€ 1,25 p/stuk) Luxe (€ 2.00 p/stuk)









Gevuld ei
Kip-kerriesalade
Asperge ham rolletje
Zalmsalade
Tonijnsalade
Beenhamsalade
Paté
Kipwrapje

•
•
•
•
•
•
•
•

Paling
Zalm
Hollandse garnalen
Filet Americain
Carpaccio
Brie met walnoten
Haring
Zalmwrapje

Prijzen
Standaard assortiment,
30 stuks op schaal

€ 37.50

Luxe assortiment
30 stuks op schaal

€ 60.00
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Hors d ’oeuvres
RUNDVLEESSALADE “STANDAARD”

€ 4.50

Verse opgemaakte salade op een bedje van sla






2 grote bollen salade (200 gram) p.p.
Tomaat
Komkommer
Augurk
Wortelsalade

Prijs p.p. (minimaal 4 personen)
Bestel uw salades s.v.p. 3 dagen vooraf!

RUNDVLEESSALADE “LUXE”

€ 7.50

Verse opgemaakte salade op een bedje van sla









2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
Tomaat
Augurk
Komkommer
Wortelsalade
Gevuld eitje
Ham rolletje met asperge
Galia meloen met serranoham

Prijs p.p. (minimaal 4 personen)
Bestel uw salades s.v.p. 3 dagen vooraf!
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ZALMSALADE “STANDAARD”

€ 5.50

Verse opgemaakte salade op een bedje van sla






2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
Tomaat
Komkommer
Augurk
Wortelsalade

Prijs p.p. (minimaal 4 personen)
Bestel uw salades s.v.p. 3 dagen vooraf!

ZALMSALADE “LUXE”

€ 10.25

Verse opgemaakte salade op een bedje van sla









2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
Tomaat
Augurk
Komkommer
Wortelsalade
Gerookte paling
Gerookte zalm
Tomaat gevuld met Hollandse garnalen

Prijs p.p. (minimaal 4 personen)
Bestel uw salades s.v.p. 3 dagen vooraf!
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LUXE VISSCHOTEL

€ 14.25

Een rijke variatie voor iedereen die iets te vieren heeft!
Onze Visschotels worden vers bereid op een mooi
opgemaakte schaal met een mooi garnituur.
Samenstelling





Zalmsalade
Krabcocktail
Haring
Hollandse garnalen

•
•
•
•

Gerookte zalm
Gerookte paling
Gerookte forel
Gerookte makreel

Prijs p.p. (minimaal 4 personen)
Bestel uw salades s.v.p. 3 dagen vooraf!
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BUFFETTEN
Bij Brasserie Lekker Gewoën bereiden wij ieder buffet op
ambachtelijke wijze. Alle ingrediënten zijn vers en worden
zorgvuldig geselecteerd om onze buffetten te voorzien van de
beste smaak. Wij bezorgen op uw thuisadres of op locatie,
inclusief servies, bestek en servetten. En... wij doen de afwas
voor u! Heeft u speciale wensen? Geen probleem! Neem in
dat geval even contact op.
Hoe leveren wij het buffet?
 Het buffet wordt op schalen geleverd
 Alle warme gerechten worden warm geleverd
 Warme gerechten worden in chafing dishes warm
gehouden
 Wij stellen het buffet samen met u op
 Elk gerecht krijgt opscheplepels
 Zodra het buffet staat, geven wij een korte uitleg
 Na afloop kunt u alle vuile materialen in kratten doen
 Wij doen de afwas voor u
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SATÉBUFFET
Een heerlijk satébuffet met 250 gram saté per persoon. U
kunt kiezen voor kipsaté of varkenssaté, of allebei natuurlijk.
Uiteraard met onze heerlijke pindasaus!
Koude gerechten
 Rundvleessalade
 Stokbrood met kruidenboter
 Kroepoek
 Gefrituurde uitjes
 Atjar Tjampoer
Warme gerechten
 Gemarineerde varkenhaassaté
en/of gemarineerde kipsaté
Bijgerechten
 Nasi goreng, Bami goreng
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KOUD EN WARM BUFFET
Standaardbuffet













€ 17.50

Koud
Rundvleessalade met garnituur
Rosbief van de muis gesneden op een bed van
Huzarensalade
Romige gevulde eieren
Room paté
Gerookte ham met partjes meloen
Rolletje Ham/asperges
Noorse garnalen met cocktailsaus
Gerookte makreel
2 Rauwkostsalades met dressing
Stokbrood en kruidenboter

Warm
 Aardappelgratin en gekookte witte rijst
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Luxe buffet
Koud













€ 20.00

Rundvleessalade met garnituur
Aardappel zalmsalade
Gesneden rosbief op een bed van huzarensalade
Romige gevulde eieren
Gegrilde fricandeau
Room paté
Gerookte ham met partjes meloen
Rolletje Ham/asperges
Haring met uitjes en gerookte makreel
Salade van vers fruit
2 Rauwkostsalades met dressing
Stokbrood en kruidenboter

Warm
Aardappelgratin en gekookte witte rijst
Warme items, keuze uit:
1
Geroosterde kipstukjes in een kerrie-vruchtensaus
2
Stukjes varkenshaas in een champignonroomsaus
3
Stukjes varkenshaas in een stroganoffsaus
4
Geroosterde visstukjes op groene groentjes
5
Gehaktballetjes in satésaus
6
Gehaktballetjes in zoetzure saus
7
Geroosterde kipstukjes in satésaus
8
Plakken beenham in mosterdsaus
9
Runderstoofpotje
10 – 25 personen
25 – 50 personen
50 en meer

2 warme items
3 warme items
4 warme items
10

Hapjesbuffet “Lekker Gewoën”
* Gevarieerde kleine hapjes





*

€20.00

Amuse lepel met rundercarpaccio, pesto,
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
Amuselepel met gevogelte paté en een abrikozenjam.
Glaasje gevuld met een vitello-tonnato (kalfslende
met een tonijnmayonaise)
Glaasje gevuld met een cocktail van Hollandse
garnalen met ijssla en cocktailsaus
Glaasje gevuld met mousse van geitenkaas, zwarte
olijventapenade en gedroogde tomaatjes

Diverse huisgemaakte salades o.a. tonijnsalade,
zalmsalade, eiersalade, beenhamsalade met diverse
tapenades met stokbrood en minibroodjes

Te bestellen vanaf 25 personen

Dit hapjesbuffet is uit te breiden met warme hapjes
In knoflook gemarineerde kippenvleugeltjes
€ 3.00 p.p.
Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus
€ 3.00 p.p.
Stukjes spare rib met knoflookmayonaise
€ 3.25 p.p.
Gamba’s in knoflookkruiden olie
€ 3.00 p.p.
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BBQ PAKKETTEN
BBQ PAKKET BASIC
3 vleesgerechten per persoon:
 Spies kipsaté
 BBQ-worstje
 Spare-ribs
 Hamburger
 Houthakker steak

€ 15.75

Salades
 Rundvleessalade
 Aardappelsalade met spekjes
 Rauwkostsalades
Bijgerechten
 Fruitsalade
 Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
 Satésaus. Knoflooksaus. Cocktailsaus en BBQ-saus
Inclusief
 BBQ, Borden en bestek en...
wij doen de afwas voor u!
Te bestellen vanaf 15 personen
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BBQ PAKKET LUXE
4 vleesgerechten per persoon:
 Houthakker steak
 Stokje shaslick
 Spies kipsaté
 BBQ-worstje
 Spare-ribs
 Hamburger

€ 19.50

Salades
 Rundvleessalade
 Aardappelsalade met spekjes
 Rauwkostsalades
Bijgerechten
 Fruitsalade
 Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
 satésaus
 Huisgemaakte knoflooksaus
 Huisgemaakte cocktailsaus
 BBQ-saus
Inclusief
 BBQ, Borden en bestek en...
wij doen de afwas voor u!
Te bestellen vanaf 15 personen
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BBQ PAKKET LEKKER GEWOEN
5 vleesgerechten per persoon:
 Biefstukspies
 Stokje shaslick
 Spies kipsaté
 BBQ-worstje
 Spare-ribs
 Country steak
 Hamburger

€ 23.50

Salades
 Rundvleessalade
 Aardappelsalade met spekjes
 Rauwkostsalades
Bijgerechten
 Fruitsalade
 Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
 Satésaus
 Huisgemaakte knoflooksaus
 Huisgemaakte cocktailsaus
 BBQ-saus
Inclusief
 BBQ, Borden en bestek en...
wij doen de afwas voor u!
Te bestellen vanaf 15 personen
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Uitbreidingen
Vispakket
 1 visspies
 1 garnalen spies
 1 zalmfilet in folie
Vegetarisch pakket
 1 groenteburger
 1 vega spiesje
 1 gepofte aardappel
 1 vega burger
Diverse artikelen
 Saté van de haas (80 gr.)
 Kipsaté (80 gr)
 Lamskotelet
 Gepofte aardappel
 Country steak
 Cocktailsausv (100 gr.)
 Kruidenboter (100 gr.)
 Knoflooksaus (100 gr.)
 Bbq saus (100 gr.)
 Satésaus per liter (4 pers.)

€ 12,50 p.p.

€ 9.50 p.p.

€ 4.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 2.25
€ 3.50
€ 2.00
€ 2.50
€ 2.00
€ 2.00
€ 6.50
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Heel Azië verenigd in dit heerlijke buffet…
mag ook zonder stokjes!
Voorgerechten:
Chinese tomatensoep
Japanse noedelssoep
Salade:
Indische rijstsalade

Hoofdgerechten:
Kip pilaf
Thaise rode curry

Met kippenvlees, prei, ui en
taugé.
Heldere bouillon met kip,
noedels, shii-take, paksoi,
champignons en ui.
Salade van Rijst, kalkoenfilet,
tuinerwten, rozijnen, groene
paprika, rode paprika. Met een
kwarksaus, licht en smeuïg van
smaak.
Kip in een rode, zoetzure saus
met diverse groenten en
vruchten.
Pittige rode curry met plakjes
rundvlees en gember, courgette,
bamboe en ananas.
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Gehaktballetjes in
satésaus
Babi pangang
Kip tandoori
Nasi goreng met kip
Witte rijst (veg.)
Bijgerechten:
Stokbrood
Kruidenboter
Kroepoek
Seroendeng

Indisch gekruide gehaktballetjes
in satésaus.
Reepjes varkensvlees in een
zoetzure rode saus met verse
atjar.
Indiaas gerecht met kip in een
saus met o.a. yoghurt en diverse
groenten.
Oosters rijstgerecht met verse
groenten en gemarineerd
kippenvlees.
Naturel gekookte witte rijst.

Garnalenchips.
Mix van kokos, pinda en
specerijen.

Prijs: € 26,50 p.p.
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Als een echte Bourgondiër genieten van de heerlijke
lekkernijen… wie wil dat niet?
Voorgerechten:
Mosterdsoep

Boeren groentensoep

Salade:
Aardappelsalade
Hoofdgerechten:
Kip saté
Boeuf stroganoff van Eco
Fields rundvlees

Provençaalse visschotel

Romige soep met
mosterdzaadjes en een scheutje
witte wijn.
Heldere bouillon met veel verse
groenten en
rundergehaktballetjes.

Mals kippendijenvlees in een
zoete licht pikante pindasaus.
Biologisch Eco Fields rundvlees,
langzaam gegaard, in een
stroganoffsaus met paprika, ui
en champignons.
Zalm, diverse soorten witvis,
gamba's en garnalen, met
18

Witte rijst (veg.)
Penne rigate
(naturel)(veg.)
Aardappelpuree (veg.)

Spare-Ribs
Bonne femme garnituur

Bijgerechten:
Kruidenboter
Stokbrood

diverse groenten in een
tomatensaus.
Naturel gekookte witte rijst.
Naturel gekookte pasta
‘pennetjes’.
Heerlijk romige aardappelpuree
(veg.) met volle melk en zure
room.
Malse huis gemarineerde
varkensribbetjes
Mix van aardappelblokjes,
grotchampignons, haricots verts,
tuinerwtjes, uisnippers en
wortelblokjes.

Prijs: € 26,50 p.p.
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Lekker relaxen met een cocktail tussen de wuivende
palmbomen en genieten van heerlijke, tropische gerechten…
Voorgerechten:
Kerriesoep

Pomodorisoep (veg.)

Salade:
Gemengde salade
Hoofdgerechten:
Kip Bombay

Kip pilaf

Geurige kerriesoep met
kokos,groenten en
gemarineerde, vrije uitloop kip.
Rijke soep naar Italiaans recept
met stukjes tomaat en verse
groenten.

Mals kippenvlees en knapperige
groenten in een milde
kerriemelange.
Kip in een rode, zoetzure saus
met diverse groenten en
vruchten.
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Chili con carne

Jambalaya

Witte rijst (veg.)
Surinaamse kip roti
Bijgerechten:
Roti
Stokbrood
Kruidenboter
Maïskolven
Ananas

Schotel met bruine bonen,
kidney bonen, verse groenten en
rundvlees.
Creools rijstgerecht met
gemarineerd kippenvlees,
chorizo en diverse groenten.
Naturel gekookte witte rijst.
Kruidig gerecht met kip, gekookt
ei, aardappeltjes en kouseband.
Surinaamse ‘pannenkoeken’

Prijs: € 26,50 p.p.
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Wie houdt er niet van Chinees-Indisch?
Dit is een absoluut topbuffet!
Voorgerechten:
Kerriesoep met kip

Chinese tomatensoep
Hoofdgerechten:
Babi pangang

Kip in satésaus
Nasi goreng met kip

Bami goreng

Geurige kerriesoep met rode
paprika, lente-uitjes en
gemarineerde, vrije uitloop kip.
Met kippenvlees, prei, ui en
taugé.
Reepjes varkensvlees in een
zoetzure rode saus met verse
atjar.
Malse stukjes kip in een heerlijke
satésaus.
Oosters rijstgerecht met verse
groenten en gemarineerd
kippenvlees.
Gekookte mie met gemarineerd
kippenvlees, roerei en verse
groenten.
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Witte rijst (veg.)
Kip Bombay

Daging rendang

Bijgerechten:
Atjar tjampoer
Kroepoek
Seroendeng

Naturel gekookte witte rijst.
Malse kip en knapperige
groenten in een zoete
ketjapsaus.
Indonesisch gerecht van
gestoofd Eco Fields rundvlees,
met onder andere kokosmelk,
laos, limoenblad en gember.
Zoet-zure gemengde groenten.
Garnalenchips.
Mix van kokos, pinda en
specerijen.

Prijs: € 24,50 p.p.
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Oer-Hollandse gerechten uit de stevige Hollandse keuken
van de Lage Landen!
Voorgerecht:
Tomatensoep met balletjes
Champignonsoep (veg.)
Hoofdgerechten:
Kippenragout

Tomatensoep met
rundergehaktballetjes.
Romige soep, rijk gevuld
met verse champignons.

Romige ragout met
kippenvlees en
champignons.
Hertenstoof*
Hertenvlees langzaam
Alternatief: Kalfsragout
gegaard in La Trappe
Dubbel abdijbier, met wilde
paddenstoelen,
kastanjechampignons en
cranberries.
Boerenkoolstamppot (veg.)** Stamppot van aardappelen
en boerenkool.
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Hachee
Aardappelpuree (veg.)

Stoverij van rundvlees en
verse ui.
Heerlijk romige
aardappelpuree (veg.) met
volle melk en zure room.

Rookworst
Bijgerechten:
Bundeltjes Haricots verts
Boerenbrood
Kruidenboter
*alleen gedurende het wildseizoen 1-10 t/m 2-2.

**alleen gedurende het winterseizoen 15-9 t/m 1-4.

Prijs: € 24,50 p.p.
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La dolce vita! Smakelijke pasta en goedgevulde sauzen.
De rijke Italiaanse keuken is bellissima! Buon appetito!
Voorgerecht:
Pomodorisoep (veg.)

Salades:
Rucola salade
Hoofdgerechten:
Toscaanse
gehaktballetjes

Rijke soep naar Italiaans recept
met stukjes tomaat en verse
groenten.

Kalfsgehaktballetjes in een
traditionele Italiaanse
tomatensaus.
Boeuf Stroganoff van Eco Biologisch rundvlees in een
Fields rundvlees
stroganoffsaus met paprika, ui
en champignons.
Italiaanse visschotel
Zalm en diverse soorten witvis
met diverse groenten in een
tomatensaus.
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Risotto funghi(veg.)

Pasta’s en pastasauzen:
Spaghetti naturel (veg.)
Penne rigate naturel
(veg.)
Bolognesesaus

Carbonarasaus
Quattro formaggisaus
(veg.)
Bijgerechten:
Tomatentapenade
Ciabatta
Foccacia
Olijven gemengd

Italiaans rijstgerecht met
bospaddenstoelen en verse
champignons.

Naturel gekookte pasta.
Naturel gekookte pasta
‘pennetjes’.
Italiaanse tomatensaus, goed
gevuld met rundvlees en verse
groenten.
Romige pastasaus met kaas,
champignons, en spek.
Romige saus met Cheddar,
Goudse kaas, Danish Blue en
mozzarella.

Prijs: € 26.50 p.p.
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Voor de stevige eter, heerlijke Hollandse winterkost.
Natuurlijk compleet met vers bereide, échte erwtensoep!
Alleen tijdens seizoen !!
Voorgerecht:
Erwtensoep met Livar
scharrelvlees
Bruine bonensoep met
Livar scharrelvlees
Hoofdgerechten:
Boeuf bourguignon

Zuurkoolstamppot met
Livar spek
Wortelstamppot (veg.)
Hachee

Oer-Hollandse soep met Livar
varkensvlees, Livar spek, ui en
knolselderij.
Gevulde bruine bonensoep met
Livar spek, Livar varkensvlees en
diverse groenten.
Langzaam in rode wijn gestoofd
rundvlees in een saus met
diverse groenten.
Stamppot van aardappelen,
zuurkool en gerookt Livar spek.
Stamppot van aardappelen,
wortel en ui.
Stoverij van rundvlees en verse
ui.
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Kippenragout

Romige ragout met kippenvlees
en verse champignons.
Boerenkoolstamppot met Stamppot van aardappelen,
Livar spek
boerenkool en gerookt Livar
spek.
Rookworst
**alleen gedurende het winterseizoen 15-9 t/m 1-4.

Prijs: € 20,50 p.p.
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Genieten van heel veel lekkers – en ook nog volledig
vegetarisch.
Hippe groentecurries en bijvoorbeeld een chili sin carne
met ‘Gehackt’ van de vegetarische slager.
Het verschil met gewoon gehakt proef je niet!
Voorgerecht:
Biologische tomatensoep Pure soep, boordevol verse
tomaten.
Wortel-citrussoep
Frisse wortelsoep met
sinaasappel, limoenblad, chili,
citroenblad en kokosmelk.
Hoofdgerechten:
Japanse curry

Groentecurry

Kruidig groentegerecht met grof
gesneden groenten, aardappel,
kikkererwten en sojabonen.
Curry van wortel, zoete
aardappel, courgette en
bloemkool, op smaak gebracht
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Chili sin carne

Indiase vegan korma met
Pulled Oats

Thaise kokoscurry

Biologische quinoa met
groenten
Basmatirijst

Boerenbrood
Kruidenboter

met o.a. nigellazaad, kokosmelk
en kardemom.
Schotel met bruine bonen,
kidney bonen, verse groenten en
'gehackt' van de Vegetarische
Slager.
Kruidige Indiase korma gemaakt
van o.a. aardappel, pompoen,
kokosmelk en ‘Pulled Oats’: een
clean label vleesvervanger op
basis van haver.
Mix van soja- en aduki bonen,
sperziebonen en diverse
groenten, in een milde
kokossaus met citroengras,
kurkuma, komijn en gember.
Gerecht van quinoa en diverse
groenten.
Naturel gekookt. Deze Indiase
rijst heeft een volle geur en
smaak.

Prijs: € 24,50 p.p.
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Een heerlijk buffet, volledig glutenvrij – maar voor lekker
voor iedereen!
Voorgerecht:
Courgettesoep V

Marokkaanse
kikkererwtensoep V
Salade:
Gemengde salade
Hoofdgerechten:
Provençaalse visschotel

Tikka Masala

Courgettesoep, gemaakt van
72% groenten, op smaak
gebracht met kerrie, gember en
knoflook.
Kruidige soep van kikkererwten
met onder andere tomaat en ui.

Zalm, diverse soorten witvis,
gamba's en garnalen (alles
ASC/MSC gecertificeerd), met
diverse groenten in een
tomatensaus.
Indiaas kipgerecht met een rode
masalasaus, met zure room en
koriander.
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Jambalaya
Paella

Lamstajine

Witte rijst V

Rijstgerecht met gemarineerde
kip, chorizo en diverse groenten.
Spaans rijstgerecht met
mosselen, grote garnalen, witvis,
kip en groenten.
Noord-Afrikaans recept. Mals
lamsvlees met aubergines,
courgettes, rode paprika, ui en
aardappelen.
Naturel gekookte witte rijst.

Bijgerechten:
Roerbakgroenten
broccoli-champignons
Prijs: € 24.50 p.p.

33

