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Broodjes, Lunches & Themabuffetten 
 
 

Broodjes en Lunches 
Bij ons bent u aan het juiste adres als het gaat om belegde broodjes en 
vergaderlunches. In deze brochure vindt u diverse arrangementen.  
Wat kunt u verwachten van ons. Vers gebakken broodjes en pistolets van 
de warme bakker, belegd met een uitgebreid assortiment diverse 
vleeswaren en kaassoorten. Ook hebben wij halal vleeswaren in ons 
assortiment 
Drankjes, zoals melk, karnemelk, jus d’orange en eventueel een kopje soep 
naar keuze en/of warme snacks kunt u bij ons bestellen. 
 

Themabuffetten 
Bij ons zijn buffetten niet zo maar buffetten. Ze zijn met zorg samengesteld 
en juist, omdat wij ook duurzaam ondernemen, proberen wij zoveel 
mogelijk  streekproducten in onze buffetten te verwerken. Alle 
ingrediënten zijn vers en daarom is op tijd bestellen van belang.  
Bij alle buffetten geldt wel een minimale afname van 30 personen.  
Voor kleinere aantallen hebben wij de hors d'oeuvre schalen. Vraag naar 
de mogelijkheden. Tel: 033-4321891 
 
Een greep uit onze themabuffetten zijn: 

• Kloosterbuffet 

• Monnikenbuffet 

• Italiaansbuffet 

• Vegetarischbuffet 

• Indonesischbuffet 

• Biologischbuffet 
 
Ook kunnen wij halalbuffetten leveren met een groot aantal heerlijke 
gerechten. 
 

 

 

 



 

 

 

 
Walking-dinner 
Naast de standaard themabuffetten 
kennen wij ook de walking-dinners. 
Bij dit concept serveren wij de 
gerechtjes vanaf onze Big  Green Egg. 
Bij het walking-dinner dineren uw 
gasten niet aan gedekte tafels, maar 
'al wandelend' in een ongedwongen 
sfeer. Onze kok bereidt de gerechtjes 
ter plekke voor de gast. Bij walking- 
dinner kunt u kiezen uit verschillende thema’s. Wilt u meer weten over dit 
concept? Neem dan gerust contact met ons op. 
 

Evenementencatering 
Eventcatering is een vak apart en dit vak verstaan wij als geen ander. Ons 
team van koks, allround medewerkers en coördinatoren zorgen ervoor dat 
de catering voor uw event vlekkeloos verloopt. Wij regelen niet alleen het 
eten, maar kunnen ook de inrichting verzorgen. Denk hierbij aan tenten, 
tafels, glaswerk, servies, banken, barbecues en nog veel meer. Kortom, wij 
maken voor elk evenement een catering-op-maat. 
 
 
Waarom kiest u voor eventcatering van Frigerio Service in Food. 
 

• Ruime ervaring in eventcatering 

• Professionele organisatie 

• Goede kwaliteit catering en organisatie 

• U en uw gasten staan bij ons op de eerste plaats 
 
Elk evenement is bij ons in goede handen. U hoeft slechts te genieten. 
 
Kies voor ons en wij leveren de kwaliteit die u verwacht. 
 

 

 

 

 

http://www.frigerio.nl/op%20de%20barbecue.htm


 

 

 
Hapjes voor bij de borrel 
Voor lekkere en smaakvolle hapjes voor op 
tafel bent u bij ons aan het juiste adres! 
Bij ons worden alle hapjes vers gemaakt en 
geleverd op mooie schalen. 
Ons assortiment feestelijke hapjes zijn zeer 
gevarieerd. De hapjes zijn vanaf 50 stuks te 
bestellen. Wij hebben voor u nu een geheel 
nieuw assortiment luxe hapjes. Met dit 
kwalitatief hoogstaand assortiment scoort u 
onmiddellijk bij uw gasten. De hapjes 
hebben een originele uitstraling en worden 
gemaakt op krokante toastjes. 
Het assortiment bestaat uit o.a.:  
gerookte zalm, gerookte forel, gevuld eitje,  roombrie, ardennerpaté, 
makreelfilet, Hollandse haring op roggebrood. 
U krijgt 10 soorten op een schaal van 50 stuks. 

 
 
Amuse hapjes of fingerfood voor elke gelegenheid 
Onze amuse of fingerfoodhapjes kenmerken zich door originaliteit. 
Het assortiment van deze hapjes veranderd hierdoor ook 
regelmatig. De hapjes worden gemaakt op schaaltjes,  amuselepels, 
kleine glaasjes, wekpotjes of conservenblikjes. Het assortiment 
bestaat uit o.a.: spiesje mozzerrella/kerstomaat, Hollandse garnalen 
met  cocktailsaus, Parmaham met vijgenchutney, wrap met 
kruidenkaas en gerookte zalm. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tapashapjes voor elk wat wils 
Onze tappasschalen zijn een lust voor het oog. Met deze schalen 
met diverse bakjes met daarin  heerlijke knoflookgarnalen, gerookte 
zalm blokjes, reepjes Old Amsterdammer kaas, gekruide olijven, 
pikante balletjes met zoete chilisaus, tapenade met stokbrood. De 
schalen bevatten 9 bakjes met diverse vullingen en zijn voor 6 
personen. 
 

 

 

 

 

 

Warme hapjes 
Natuurlijk hebben wij ook een uitgebreid assortiment warme hapjes. 
Dit kunnen zijn: bitterballen, kipnuggets, mini kaassouflé’s , maar 
ook bladerdeeghapjes, gekruide kipkluifjes en mini saté met saus. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Broodjeslunches 

 
Broodjeslunches 1 

€ 6,50 p.p. 
Broodje ham 
Broodje kaas 

Krentenbol met roomboter 

 
 

Broodjeslunch 2 
€ 11,25 p.p. 

Soep van de dag 
Broodje ham 
Broodje kaas 

Broodje kroket 
Krentenbol 

 
 

Broodjeslunch 3 
€ 10,50 p.p. 

Soep van de dag 
Luxe ½ Italiaanse bollen, belegd met luxe vleeswaren 

en kaas, brie 
Krentenbol 
Vers fruit 

 

 
 



 

 

Nieuw ! 
 

Sandwich-broodjes lunch 
Sandwiches van waldkorn met kruidenkaas en tomaat 

 
Pistolet met ice-sla, groene pesto en mozzarella 

 
Met gegrilde boerenham en eiersalade ingerolde wrap 

 
Minibroodje met gerookte zalm en komkommer 

 
Minibroodje met Old Amsterdammer kaas  

 
Mini croissant met rucolasla, gerookte kipfilet met rode uiringen 

 
€ 14,50 p.p. [4 items] 

 

 
Mediterraans lunchbuffet 

 
Chiabattabroodjes met Mozzarella, pomodori en krulsla 

 
Prosciutto di Parma met olijven 

 
Kaaspalet van Mediterraanse kazen 

 
Huis gemarineerde zalm met dille 

 
IJsbergsla met beenham, pijnboompitjes  

en mosterd dressing 
 

Stokbrood en roomboter 
€ 14,50 p.p. 

 
 
Voor de lunchbuffetten weten wij dit graag 2 dagen van tevoren.  

 



 

 

 

Vergaderarrangementen: 
 
Vergaderbroodjes 1   € 6,50 p.p. 
Klooster puntje 
Turfsteker bol 
Maïs bol 
Pompoen bol 
 
Vergaderbroodjes 2   € 8,50 p.p. 
Chiabatta met zeezout 
Maanzaad bol wit 
Sesam bol bruin 
Krentenbol met boter 
 
Vergaderbroodjes 3   € 8,50 p.p. 
Petit pain 
Tarwe volkorenbolletje 
Kampioentje bruin 
Waldkornbol 
 
Vergaderbroodjes 4)   € 8,50 p.p. 
(Dikke plakken biologisch brood 
Landbrood 
Grof volkorenbrood 
Speltbrood 
Turfstekerbrood 

 
Als leidraad kan men 2,5 broodje per persoon rekenen. 
 
Alle vergaderbroodjes en plakken brood worden besmeerd met 
echte plattelandsboter. 
Het beleg is gevarieerd met o.a.: boerenham, jong belegen kaas, roombrie, 
fricandeau, rosbief, ossenworst, roomkaas met bieslook, eiersalade, filet 
Americain. 
 

Natuurlijk zijn andere soorten beleg tegen meerprijs leverbaar. 

 



 

 

 

 

Om uw lunchbuffet uit te breiden bieden wij u diverse mogelijkheden. 
 
 
Krentenbol met boter   € 1,25 
Krentenbol met kaas   € 1,75 
Gevulde koek    € 1,95 
(vers gebakken) 
 
 
Uitbreidingen gerechtjes: 
Stuk fruit    € 1,25 per stuk 
Verse fruitsalade in beker  € 2,95 per bakje 
 
 
Kopje soep   incl. soepkom en lepel € 2,25 per kopje 
Pizzapunt    € 2,95 per stuk 
Kaasbroodje    € 2,95 per stuk 
Saucijzenbroodje   € 2,95 per stuk 
Pasteitje met champignonragout € 3,75 per stuk 
Dobbenkroket    € 1,95 per stuk 
Kaassoufflé    € 1,75 per stuk 
 
 
Pak melk     € 2,30 per pak 
Pak karnemelk    € 2,30 per pak 
Pak jus d’orange   € 2,65 per pak 
Blikje frisdrank    € 2,50 per stuk 
( sinas, cola, light, spa ) 
 
 
 
 
Bestellingen worden op schalen  of in manden afgeleverd. 
Neem gerust contact op voor nog meer mogelijkheden 

  



 

 

Klooster Buffet 
Koude gerechten 

Graved Lax 
Huis gemarineerde zalm met dille, citroen en kappertjes 

 
Entrecôte van het Hollandse Blaarkoprund 

Dun gesneden en pittig gekruide runderlende met zongedroogde tomaatjes 
 

Luxe vleesschotel met Seranoham 
Dun gesneden plakjes van 4 jaar gedroogde Seranoham met frisse stukjes meloen 

 
Donker Abdijbrood met kruidenboter en drie soorten dips 

 

Warme gerechten 
Mini gehaktballetjes van rundvlees 

In een pittige tomatensaus met verse kruiden en knoflook 
 

Varkenshaaspuntjes 
In romige pepersaus met verse tuinkruiden en champignons 

 
 Visrolletje van tongfilet en zalm 

op vlinderpasta en verse dillesaus met pernod 
 

  Krokant gebakken Barnevelder kipdij 
Zachte kipdij in pikante groene currysaus met kokos 

 

Gebakken rijst en in room met kaas gegratineerde aardappelschijfjes 
 

Salades 
Salade van bleekselderij, mandarijn, ananas en rozijnen 

 

Witte koolsalade, radijs en paprika met mosterd-honingdressing 
 

Komkommersalade met rode ui, fetakaas en olijven 
 

Monnikensalade van aardappelwedges met rozemarijn en paprika 



 

 

 

 

Monnikenbuffet 
Genieten van veel lekkers – met veel salades en heerlijke warme gerechten 

 
 

Salades 
Salade van bleekselderij met verse ananas, walnoten, kipstukjes en appel 

 
Vlinderpasta met notensla en zon gedroogde tomaatjes 

 
Couscoussalade met groenten en rozijntjes 

 
Tonijnsalade met haricots-verts, paprikastukjes en gekookt ei 

 
Aardappelsalade van wedges in rozemarijndressing 

 
Grof gesneden donker Abdijbrood met kruidenboter 

met 3 soorten dips 
 
 

Warme gerechten 
Beenham in plakken gesneden met een romige mosterdsaus van de 

Doesburgermolen 
 

Barnevelder kippendij, gestoofd in rode wijnsaus met weidechampignons 
 

Mini rundergehaktballetjes in een zachte tomaten-bascilicumsaus met verse 
kruiden 

 
Tilapiafilet met garnaaltjes in dille-pernodsaus op vlinderpasta 

 
Gebakken rijst met groeten 

In room met kaas gegratineerde gestoofde aardappelschijfjes  

 



 

 

 

Italiaans buffet  
 

La dolce vita! Smakelijke pasta en goed gevulde sauzen. De rijke Italiaanse keuken 
is bellissima! Buon appetito 

 
Koude gerechten 

Salade Caprese, Pomodori tomaat, buffelmozzarella en basilicum 

 
Gesneden Romanasla, Padanokaas en trostomaatjes 

 
Komkommersalade met olijven, rode ui en fetakaas 

 

Luxe vleesschaal met ambachtelijke Italiaanse vleeswaren 

zoals gerijpte rauwe ham, Mortadella, salami en Spinata Romano 

 
Warm gerechten 

Cannaloni 

pastarolletje gevuld met een heerlijke kaasvulling, overgoten met een romige 

kaassaus 

Tricolorepasta met een saus van pomodori tomaat en verse kruiden 
 

Penne pasta met orginele Italiaanse Bolognesesaus 

Linguine Carbonara  

met gerookte spekjes en verse kruiden en lenteui 

 
Nagerechten 

Tiramisu met lange vingers en koffielikeur 

Drie kleuren Cassata ijs 

Aardbeien en ananas pudding met vers fruit  



 

 

 

Indonesischbuffet 
 

Heel Indonesië verenigd in dit heerlijke buffet met authentieke smaken. 
 

Ajam Ketjap 
Kip in een zoet gesmoorde sojasaus 

 

Daging Rendang 
Licht pittige rundvleesschotel met een geurige saus van kokosmelk 

Saté Ajam 
Saté van gegrild kippenvlees met pindasaus 

 

Sambal Goreng boontjes 
Sperzieboontjes in een licht pikante saus 

 

Sayur Lodeh 
Gemengde groenten in runderbouillon met kokos 

 

Sambal Goreng telor 
Gekookte eieren in een pittige saus 

 
Rempingballetjes in balisaus 

Mini gehaktballetjes in pikante saus 
 

Nasi Putih 
Witte kleefrijst met citroengras 

 

Nasi Goreng 
Gebakken rijst met groenten 

 
Atjar Tjampoer 

Koolsalade met komkommer in zoetzuur met pepertje 
 

Emping melinjoe 
Kroepoek van Melinjoenoten 

  



 

 

 

Biologisch buffet 
Koude biologische gerechten: 

Salade van tonijn, haricots verts, rode ui, tomaat,  
olijven en scharrelei 

Komkommersalade met olijven, rode ui en fetakaas 
Salade Caprèse met pomodoritomaat, buffelmozzarella en pesto 

Glutenvrije vinderpasta met rucolasla en zontomaatjes in kruidenolie 
 

Boerenbrood met Hummus 
Stokbrood met kruidenboter en roomboter 

 
Warme biologische gerechten: 

Lasagne vegetarisch, gevuld met courgette, ricotta,  
tomaat en bechamelsaus 

 
Visstoofpotje met zalm, witvis en garnalen  

(duurzaam gevangen) 
 

Stoofschotel van pastinaak, rettich, winterwortel en boontjes (biologisch) 
 

Beenham in plakken gesneden met romige honing-mosterd saus  
(scharrel) 

 
Wildstoofschotel op laag vuur gestoofd in rode wijn met 

bospaddenstoelen  
(biologisch) 

 
Rozeval aardappel uit de oven met rozemarijn en olijfolie (biologisch) 



 

 

  



 

 

 

 

 
 

Party & evenementenverzorging 
 

Voor uw: 

►  Duurzame catering 

►  Royaal belegde broodje 

►  Koude en warme bittergarnituren 
►  Feestelijke salades voor verjaardagen 

►  Totale lunch verzorging 
►  Life-Cooking 
►  Themabuffetten 
►  Workshops 

 
Adresgegevens:  
Frigerio Service in Food 
Nijverheidsweg-Noord 130-26 
3812 PN Amersfoort 
T: 033-4321891 
M: 0625298591 
E: info@kroonenburg.com 
KvKnr: 31047464 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons. Het is namelijk niet uitgesloten 
dat onze gerechten allergenen bevatten. Vraag gerust naar de 

mogelijkheden. 
Prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud 

 

WWW.FRIGERIO.NL 

http://www.frigerio.nl/

