Multicultureel maaltijdbuffet
Kies 7 gerechten voor € 15,00 per persoon (exclusief 6% BTW)
Elk extra gerecht voor een meerprijs van € 1,- p.p.
Minimale afname: 10 personen
Hapjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mini-geitenkaastaartje van filodeeg met oa pistache & sinaasappel (v)
Sla-schuitje gevuld met tabbouleh (v)
Deegspiraal gevuld met olijven, kruiden en feta (v)
Pasteitje met groene erwtjes (v)
Pogaca, klassiek Turks broodje met oa feta en spinazie (v)
Lamspasteitje
Thais viskoekje, chermoula kruiden
Pompoenfalafel met yoghurtdip (v)
Groente-nems, loempiarolletje uit Azië (v)
Briouat met feta & gerookte paprika (v)

Soep
11.
12.
13.
14.
15.

Rode linzensoep uit Congo (v)
Bleekselderijsoep met dille & zalmsnippers
Syrische tomaten-paprikasoep (v)
Romige knolselderij, saffraansoep (v)
Soep van zoete aardappel met cashews(v)

Salades
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Salade Niçoise
Salade van oa radijs, komkommer, rode ui en pijnboompitten (v)
Fattoush, knapperige salade uit het Midden Oosten (v)
Coleslaw (v)
Caesarsalade
Tomatensalade met granaatappelmelasse (v)

Groente
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Geroosterde wortel met oa geitenkaas, komijn & dille en zoete dressing (v)
Coecoe sabszi, Perzische kruidenfrittata (v)
Shakshuka met harissa (v)
Pittige sperziebonenschotel, met geroosterde pindas, en labneh (v)
Gegrilde aubergine met saffraanyoghurt, chili en verse kruiden (v)
Gegrilde bloemkool met harissa, tahin, yoghurt en amandelschaafsel (v)
Groenteburger van oa biet en pastinaak, met een dadelsaus (v)

Vlees
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Tajine van kip met ingemaakte citroen en olijven
Perzische stoofschotel met saffraankip
Sjisj taoek, Libanese kipspiesjes
Lamsgehaktballetjes in saus met oa cranberries
Thaise rode curry met aubergine en kip
Sticky chicken, klassieker uit het Caribisch gebied

Vis
35.
36.
37.
38.

Beignet van gezouten kabeljauw (bakkeljauw)
Libanese vis met een tomaten-tahinsaus
Syrische visburgers
Zalm, spinazie en creme, in een jasje van filodeeg

Bijgerechten
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Morassa polow, feestelijk rijstgerecht uit Iran (v)
Zoete aardappel, uit de oven (v)
Bulgursalade met granaatappeldressing (v)
Salade Olivieh, een van de populairste aardappelsalade uit Iran (v)
Schotel van rode rijst, gegrilde groente en geroosterde noten (v)
Zoete tomaten uit de oven (v)

Zoetigheid
45.
46.
47.
48.
49.

Sticky orange vodkacake (v)
Ikrams baklava (v)
Limoen-yoghurttaart met abrikoos (v)
Tartelletjes met lemoncurd en framboos (v)
Taart van rode biet, met gember en zure room (v)
Buffetten worden standaard begeleid met wortel-yoghurt-labnedip of humus en Turks brood
Alle vegetarische gerechten zijn met een (v) gemarkeerd

Prijzen voor overige producten en diensten
De catering wordt geleverd op schalen en in warmhoudboxen.
Spullen dienen schoon aan ons te worden geretourneerd, tenzij anders afgesproken.
Retourneren op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 15.00 uur, andere tijden en dagen in overleg.
Catering vanaf € 200,00 binnen Nijmegen wordt gratis bezorgd.
Bezorgen of ophalen van catering onder € 200,00 binnen Nijmegen: € 25,00                 
Bezorgen of ophalen van catering buiten Nijmegen: € 25,00 + € 0,30 per kilometer (na overleg)       
Huur van borden inclusief bestek: € 0,40 per stuk
Huur van soepkommen inclusief lepel: € 0,20 per stuk
Bediening bij buffet: € 12,50 per persoon per uur, wordt achteraf berekend, minimaal 2 personen

Leveringsvoorwaarden catering
1.

Wereldkoks is een project van de stichting OntmoetplanB. Dit is een leerwerktraject voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als zodanig zijn wij geen professionele catering.
Wij houden ons wel aan de HACCP en hanteren een streng hygiënebeleid. Dit is een belangrijk
onderdeel van ons leerwerktraject.

2. Mits anders afgesproken, dienen de materialen die bij de catering geleverd worden gereinigd
te worden geretourneerd. Mocht dit niet het geval zijn dan worden hiervoor achteraf kosten in
rekening gebracht.
3. Het materiaal dient de eerstvolgende werkdag aan ons te worden geretourneerd. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om dit zelf te doen, dan kunnen wij de materialen ophalen. De kosten
worden hiervoor in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten worden vermeld in de offerte.
4. Catering vanaf € 200,00 wordt gratis bezorgd binnen de gemeente Nijmegen. Catering lager dan
€ 200,00 kan worden bezorgd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze staan op de
offerte vermeld. Levering geschiedt uitsluitend op de begane grond.
5. Vanaf het moment van de levering komen de materialen volledig onder uw verantwoordelijkheid.
Vermissing, breuk of beschadiging van het materiaal in deze periode komt ten laste van de
cateringnemer.
Veranderingen of aanpassingen van uw bestelling kunnen tot 7 dagen voor de dag van afname
kosteloos worden gedaan. Na het verstrijken van deze termijn worden de kosten van wijzigingen
aan u doorberekend.

