
SNACKERIE DE PIEPER 
VERZORGT DIVERSE 
SOORTEN CATERING 

OP LOCATIE.

WARME EN KOUDE BUFFETTEN

DIVERSE MAALTIJDMOGELIJKHEDEN 

TAPAS- EN HAPJESSCHOTELS

BBQ VERZORGING

BROODBUFFET INCL. SOEP

KINDERBUFFET

VERHUUR MATERIAAL

STATIONSWEG 59 TE ZUIDLAREN  |  CATERING@SNACKERIEDEPIEPER.NL

CATERINGKoffie en thee.
Frisdranken, bier en wijn.
Kannen of pakken jus d'orange, melk, 
karnemelk, evt. met bekers.
Combinatiedeal met dranken en eten.

Bijna alles is in overleg mogelijk.

Dranken op locatie

Losse verhuur

DE PIEPER CATERING OP LOCATIE

MEER DAN ZOMAAR  EEN CAFETARIA!

2 verse divers belegde broodjes 
€ 5,20 p.p.
2 diverse broodjes inclusief soep 
vanaf € 9,00 p.p. 
Luxere broodjes vanaf € 7,00 p.p.
(vers afgebakken broodjes combi) 

LUNCHES (vanaf 6 personen)

Borden en serviesgoed 
prijs in overleg

Tent 3 x 6 m € 50,-
Tent 4 x 8 m € 75,-
Heater laag incl. gas € 25,-
Heater hoog incl. gas € 35,-
Luxe vuurkorf incl. hout € 20,-
Statafels met luxe 
kleed € 8,50 p. st.

Personeel op locatie 
in overleg.



TAPAS ZIJN KLEINE HAPJES

Ideaal voor: Doorwerkmaaltijd, 
familie op bezoek, bedrijfsmaaltijd, 
verenigingsmaaltijd, enz.

Te bestellen vanaf 5 personen, 
bestek en borden in overleg.

l Aardappelgratin
l Groentemix van broccoli, courgette, 

paprika en prei
l Schnitzel in reepjes met gebakken 

spekjes, ui en champignons

Buffet 1

l Aardappelpuree 
l Stoofvlees uit eigen keuken
l Rode kool

Buffet 2

l Nasi 
l Kipsaté in pindasaus
l Zuurtjes en kroepoek

Buffet 3

MINI MAALTIJDBUFFET 

zongedroogde tomaat
olijven
gemarineerde cherrytomaat
gebakken garnaal (koud)
chorisoworst
parmaham
tapenade
brood met aioli
bruchetta met geitenkaas

Tapasschotel koud

div. toast
brood met kruidenboter
kipkerriesalade
tonijnsalade
komkommersalade
filet americain
brie
tapenade

Smeersels schotel

olijven
brood met aioli
zongedroogde tomaat 
gemarineerde cherrytomaat
spareribbetjes warm
gebakken garnaal in knoflook olie warm
kipkrokantjes met roomkaas warm
gemarineerde biefstukplakjes warm
geb. champignons in knoflookolie warm
weideburgerpuntje warm

Tapasschotel warm/koud

ham met augurk
blokjes kaas met grove mosterd
knoflook droge worst
gegrilde worst
gevulde eieren
gemarineerde cherrytomaat
borrelnootjes
komkommer

Hollandse schotel

TAPAS EN HAPJES SCHOTEL (vanaf 6 personen)

€ 4,95 p.p.

€ 4,95 p.p.

€ 7,95 p.p.

€ 13,95 p.p.

l Indische pittige kip 
l Boontjes Ajam 
l Rijst

Buffet 4

l Pasta Fussili 
l Tomatensaus met worst, 

groentes en kaas

Buffet 5

l Pasta Penne 
l Witte roomsaus met champignons, 

lente ui, tomaatje, zalm en garnaal

Buffet 6

l Stamppot spruiten 
l Rookworst en speklapjes
l Jus

Buffet 7

l Ovenaardappelen meerprijs € 3,50 p.p.
l Huisgemaakte soep vooraf met 

stokbrood € 3,95 meerprijs p.p.
l Vispannetje in een roomsaus 

met tomaat en basilicum. 
€ 4,50 meerprijs p.p.

l Bij 20 personen of meer is een 
combinatie van 2 mogelijk. 

Extra opties

Verrassend lekker!

€ 13,50 p.p.

Prijzen incl. bezorgen en warmhoud- 
materiaal, opscheplepels en tangen.


