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Speciale wensen?

Er komen steeds meer speciale wensen. Hier geven wij graag invulling aan. Naast de genoemde
producten in dit magazine zijn er tal van mogelijkheden op het gebied van eten. Wij vinden het
geen probleem wanneer de familie direct met ons opneemt om de wensen te bespreken.

Catering bij Rusthof.

Vindt de plechtigheid bij Rusthof plaats en wilt u daar gebruik maken van onze catering? Dan kunt u
direct contact met hen opnemen. Zij zijn op de hoogte van onze producten en daar kunt u ook
direct een bestelling plaatsen.
Speciaal voor deze locatie hebben wij een aantal arrangementen samen gesteld die bij Rusthof op
de website worden vermeld. Bij specifieke vragen zullen zij contact met ons opnemen.

Catering bij u thuis of op een andere locatie.

Wilt u gebruiken maken van onze catering bij u thuis of op een andere locatie? Dan kunt u direct
met ons contact opnemen. Wilt u catering op een andere locatie, dan bent u zelf verantwoordelijk
om dit met de locatie beheerder kort te sluiten.

Troostbol
Al tijdens de middeleeuwen werden er speciaal voor het afscheid zoete broden gebakken. De zoete,
voedzame bollen golden als symbool voor het leven en werden destijds geserveerd bij een, toen
nog onbetaalbaar, kopje koffie. De samenstelling verwees naar de mooie herinneringen tijdens
bittere tijden.

Troostbol

"Krachtvoer voor nabestaande". Traditioneel broodje met
honing, haver, vijg, appel en verschillende specerijen.
1 per persoon.

Lolly van Leusder Spul
Deze chocolade lolly is gevuld met een
ganache van Oud Leusdens kruidenbitter.

Plaatselijke lekkernijen

Amersfoortse keitjes
De keitjes staan symbool voor de stad
Amersfoort, ook wel de Keistad genoemd.
Krakeling
De doorgetrokken acht wordt ook wel
lemniscaat genoemd. Dit symbool verwijst
naar de cyclus van leven en dood die
doorgaat als een vloeiende en
doorlopende overgang.

Mini Troostbollen

“Krachtvoer voor nabestaanden”. Traditionele bol van honing,
haver, appel en verschillende specerijen.
Brownie

van chocolade en noten.
Appelplaatcake

gemaakt van lokale appels.
Amersfoortse keitjes

Elke keitje zijn eigen vulling: amandel, pinda of abrikoos.
Lolly van Leusder Spul

Lolly van pure chocolade met een praline van ons eigen
kruidenbitter.
Krakelingen

Krokant koekje met grove suiker en kaneel.

Hartig & Zoet
Geschikt voor elk moment van de dag. Dit arrangement bestaat uit diverse hartige en zoete
lekkernijen. Voor elk wat wils.

Water & Vruchtensap (1 glas p.p.)

Een mooi assortiment biologische vruchtensappen.
Plaatselijke Lekkernijen (2 items p.p.)

Mini Troostbollen, lolly van Leusder Spul, Amersfoortse
keitjes en krakelingen.
Stapelaars (1 p.p.)

Sandwiches luxe belegd.
Mini Broodjes (1p.p.)

Verschillende soorten harde en zachte broodjes royaal
belegd.

Streeklunch
Voor onze streeklunch gebruiken we alleen lokale producten. Per persoon een verse boterham en
een heerlijk belegd broodje. De melk en karnemelk komen rechtstreeks bij de boer vandaan.

Zuivel

Melk en karnemelk direct van de boerderij.
Boterhammen (1 p.p.)

Ambachtelijk brood met Leusder Ouwe
kaas.
Belegde broodjes (1 p.p.)

Assortiment van zachte broodjes met
lokale vleeswaren.

Napraten & Herinneringen delen
Na het afscheid is het fijn om nog bij elkaar te zijn. Elkaar te spreken, herinneringen te delen en de
dag te laten bezinken. Wij serveren daar een passend borrelarrangement bij. Onbeperkt
consumpties gedurende een uur en op tafel een borrelplateau met diverse hapjes.

Noten & Olijven

Notenmix en gemarineerde olijven
Kaas & Worst

Kaasstengels van Leusdens Ouwe,
Kruidenkaas, verschillende ambachtelijke
worst soorten
Fingerfood (2 p.p.)

Geitenkaaslolly’s, bonbons van
Treekerham en hapjes van gerookte vis

Lunchbuffet
Een buffet waarop we per persoon 6 kleine gerechten serveren. Een combinatie om van te
smullen met verschillende broodsoorten, zoetigheden en fruit.

MINI BROODJES (1 p.p.)

diverse mini broodjes met diverse soorten beleg.
BROODLOLLY’S (1 p.p.)

een spiraal van brood, gerookte zalm en dille crème.
STAPELAARS (1 p.p.)

maisbrood met hummoes , kip en rucola.
WRAP (1 p.p.)

met kruidige roomkaas en gegrilde groenten.
CHOCOLADE (1 p.p.)

brownie met hazelnoot.
VERS FRUIT

handfruit en fruitsalade.

BROODJES & ZO

Mini broodjes...
2 broodjes p.p.

Verschillende soorten harde en zachte broodjes;
royaal belegd met verschillende soorten kaas en
vleeswaren.

Boterhammen...
1 stuk p.p.

Plakken vers brood met kaas en vleeswaren uit
ons assortiment.

Belegde broodjes...
1 stuk p.p.

Diverse harde en zachte broodjes; royaal belegd
met verschillende soorten kaas en vleeswaren.

Stapelaars...

Sandwiches luxe belegd met o.a. Brie en
gedroogde ham.

3 stuks p.p.

BIJ DE BORREL
Kaasstengels & Noten...

Oven gebakken kaastengels en luxe
gemengde noten.

Koud bittergarnituur...

Kaas, gedroogde worst, ambachtelijke
grillworst, gemarineerde olijven en pinda’s.

Fingerfood...
3 stuks p.p.

Lolly van kruidige geitenkaas, Mousse van
gerookte vis, bonbon van gedroogde ham,
stapelaar van maisbrood en gerookte kip,
wrap met gegrilde groenten.

Kaasplateau...

5 verschillende kazen, met vruchtenbrood,
stokbrood en appelstroop.

Charcuterie...

Diverse ham en worstsoorten van onze
ambachtelijke slager met ingelegde groenten
en kruidige crostini’s

BUFFETTEN
Soep & brood...

2 verschillende soorten soep met belegde mini
broodjes, boterhammen en stapelaars.

Stamppotten...

2 verschillende stamppotten met bijpassende
garnituren (Spekjes, rookworst, zilverui, mosterd).

Tapas...

Met onder andere; Gamba's, Albondiga's, Tostades
en Spaanse Tortilla.

Mexicaans...

Met onder andere; Burrito’s, Taco’s en Tortilla’s.
Met zure room en guacamole.

Hollandse pot...

Balletje gehakt en een runderstoofpotje met
garnituren van het seizoen.

Salades...

Vissalade , vleessalade en tabouleh met
bijpassende garnituren, verschillende
broodsoorten en smeersels.

Hamburger & Saté...

Runderburger met een sesambol en
varkenshaassaté met pindasaus met kroepoek.

1 kop soep en 2 items p.p.
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Koffie/Thee
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8,75

€
€
€
€
€

2,85
3,60
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Bestel voorwaarden.

Bestellingen minimaal 48 uur van te voren, kunnen wij garanderen. Binnen 48 uur kijken we altijd
naar de mogelijkheden, maar kunnen we op voorhand geen garanties bieden. Wij leveren vanaf 20
personen. Wij leveren alles op bijpassende schalen en/of shaving dishes. Kosten voor serviesgoed
vanaf € 1,50 p.p..

Allergenen.

Om zo goed mogelijk in te spelen op allergenen vragen wij u allergieën en voedselintoleranties van
te voren te melden. Dit voedsel bereiden wij apart om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen
van onze gasten.Wij brengen de allergenen in kaart. Op aanvraag verstrekken wij de informatie aan
onze gasten. Dus heeft u een allergie of dieetwens? Geef het door en wij zorgen ervoor dat er een
alternatief is.

Utrechtseweg 293
3818 EH Amersfoort
info@culinairverantwoord.nl
033-2022141

