
December Special

Warm en koud buffet

Koud buffet  € 18,65 pp
Aardappelsalade
Pasta tonijn salade
Gevulde eieren
Ham monchou rolletje
Drumsticks
Rauwe ham
Gebraden rosbief
Gebraden Fricandeau
Garnalen
Gerookte zalm
Diverse broodsoorten

Soepen per pot
Bospaddestoelensoep  € 5,10
Tomatensoep van het huis  € 4,75
Mostertsoep   € 4,75

Voorgerechten
Rundercarpaccio, 
met pijnboompitten, 
kaas en dressing  € 7,50 pp
Coupe Kip    € 4,75 pp
Coupe Vis    € 5,50 pp

Warm
Beenham of varkenshaas  
met champignonsaus  € 5,- pp
Boeuf Bourguignon  € 5,- pp
Kip saté in satésaus   € 3,50 pp
Gehaktballetjes in 
tomatensaus    € 2,50 pp
Visschotel in kreeftensaus  € 5,- pp
Scampi’s van het huis  € 5,- pp

Aardappelgratin   € 2,95 pp
Boontjes in spek x2  € 2,- pp

Kippen-, rund- en varkensvlees 

uit de Zeeuwse polders

Mooie stukken vlees  
van Zeeuws-Vlaamse bodem

Heerlijk lokaal, met oog voor kwaliteit, 
natuur en dierenwelzijn. Ons Rundvlees 

komt uit de omringende polders en 
wordt lokaal geslacht. De kip en het 

lamsvlees is van eigen kweek. Ook het 
varkensvlees komt uit de eigen streek. 

Al het vlees van Catering Riemens 
wordt lokaal geslacht en door ons zelf 

verwerkt in ons eigen atelier. 
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Kippen- rund- en varkensvlees uit de Zeeuwse polders

Samen genieten

Catering Riemens 
Een heerlijk buffet, gourmet of fondue tijdens, 
kerst, oudjaars- of nieuwjaars dag? Daar helpen 
wij u maar al te graag bij. Staat u het liefst zelf in 
de keuken en bent u opzoek naar mooie stukken 
vlees van Zeeuws-Vlaamse bodem dan is dat 
natuurlijk ook mogelijk. Neem contact met ons 
op.

Extra’s uit eigen keuken
Tapas vleeswaren en 
huisgemaakte salades uit te 
kiezen bij afhaal.

Stokbrood   € 1,50 per  
   stuk 
Kruidenboter   € 0,50 per  
   100gr

Dessert   € 2,95 per  
   stuk
Chocolade mousse
Bavarois 
Tiramisu

Assortiment kleine 
gebakjes  2st € 3,- pp

Graag een bestelling plaatsen? 
 Stuur ons een mailtje, keesriemens@kpnmail.nl 

of bel ons op 0642190226.
We helpen u graag verder.

Bestellen vanaf 1 december
Wees er tijdig bij, de bestellingen gingen vorig jaar erg 

hard.
 

Kerst bestellingen ophalen op 24 december, 
tijdstip hoort u bij het plaatsen van de bestelling.In 

tegenstelling tot andere zaterdagen zijn wij 24 december 
‘s morgens niet open vanwege de voorbereidingen voor 

alle kerstbestellingen.

Oud en nieuw bestellingen ophalen op 31 december, 
tijdstip hoort u bij het plaatsen van de bestelling.

Gourmet
Biefstuk / Gem. biefstuk
Varkenshaas / Gem. varkenshaas
Kipfilet / Gem. kipfilet
Chipolata / Schnitzel / Slavinkjes
Hamburgertjes
€ 9,25 pp

Vis gourmet 
Zalm/ gem. zalm
Kabeljauw/
gem. kabeljauw
Gem. Scampi’s
€ 10,50 pp 200gr

Maak uw Gourmet compleet
Aardappelsalade
Rauwkost salade
Pasta salade
Stokbrood met kruidenboter
Sausjes
€ 6.65 pp


