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Van feestelijk ogende tafels 
tot exquise gerechten

DISH Catering zet zich in voor een duurzame manier van werken met 
maximaal respect voor mens en natuur; onze producten zijn dan 
ook grotendeels biologisch. 
Wij werken met dagverse producten, bij voorkeur 
seizoensgebonden met oog voor duurzaamheid en strikte 
kwaliteitscontrole. 
Naast de meest uiteenlopende culinaire hoogstandjes verzorgen wij 
ook sfeervolle aankleding van uw evenement en werken wij met een 
team van bijzonder vriendelijke en representatieve collega's.
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Diverse soorten sandwiches met o.a. rosbief, pastrami, kaas, 
mozzarella.

Diverse soorten vers afgebakken broodjes met gerookte zalm en 
andere soorten, Linzensoep of soep naar keuze en verse fruitsalade

Lunch drop offs, impressies 
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Lunchbuffet, voorbeeld 1: 

Penne pasta met zalm en bieslooksaus, gegrilde kipfilet op gebakken 
rijst met gewokte groenten (halal), verschillende soorten salades, 
waaronder rauwe groenten, tomaat en couscous-salade, fruit 
geserveerd in glas 

Lunchbuffet, voorbeeld 2: 

Gegrilde kip met een vleugje citroen en groene groenten, kalfsfilet 
met zongedroogde tomaten en aardappelpartjes, Spaanse lasagne 
met aubergines en 2 soorten kaas (vegetarisch), gebakken rijst met 
verse kruiden

Lunch buffet, impressies
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Lunchbuffet, voorbeeld 3: 

• Ravioli gevuld met champignons en roomsaus, gegrilde tarbot op 
risopasta en witte wijnsaus

• Caesarsalade, gegrilde garnalen en kip gesneden en fruit in een 
glas

• Dun gesneden kip of gerookte zalm met Parmezaanse kaas en 
truffeldressing 

• Zalm op drie manieren: gegrild, rauw en gerookt met een 
oosterse salade en wasabidressing

• Vitello tonato van kalfsvlees met rauwe tonijn en tonijnsaus 
Pompoensoep met Hollandse garnalen 

• Caesar salade met gegrilde kip, zongedroogde tomaten en appel  
kappertjes (ook mogelijk als vegetarisch gerecht)

Lunch buffet, impressies
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3 gangen sit down lunch voorbeeld:

• Drie manieren gekookte zalm, gegrild, rauw en gerookt met 
een Aziatische salade of een soep van truffel, met bieslook 
julienne

• Kalfslendebiefstuk op seizoen groenten met 
aardappelpuree en kalfsjus of gegrilde tarbot met pasta en 
groenten en een Prosecco-saus

• Taartje van mascarpone en gemarineerde frambozen

Sit down lunch, impressies
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Sit down lunch, voorbeeld 2: 
• Drie manieren gekookte zalm, gegrild, rauw en gerookt met 

een Aziatische salade 
• Kalfslendebiefstuk op seizoen groenten met 

aardappelpuree en kalfsjus 
• Taartje van mascarpone en gemarineerde frambozen 

Sit down lunch, voorbeeld 3: 
• Een rollaux van gerookte zalm, paling en heilbot met 

kaviaarcrème 
• Gegrilde tarbotfilet op groene groeten op 

truffelaardappelpuree en beurre blanc
• Mini frambozentaartje met mintijs en een koekje

Sit down lunch, impressies
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Sit down lunch voorbeeld 4:

Vegetarisch: 

• Portobello-paddenstoel met geitenkaas en truffelhoning
• Gevulde ravioli met spinazie, panacota en Parmezaan 

• Mini frambozentaartje met mintijs en een koekje

Sit down lunch impressies
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Voorgerechten, voorbeelden: 

• Dun gesneden kip of gerookte zalm met Parmezaanse kaas en 
truffeldressing 

• Zalm op drie manieren; gegrild, rauw en gerookt met een oosterse 
salade en wasabidressing

• Vitello tonato van kalfsvlees met rauwe tonijn en tonijnsaus 
• Pompoensoep met Hollandse garnalen 
• Caesar salade met gegrilde kip, zongedroogde tomaten en kappertjes 

appel (ook mogelijk als vegetarisch gerecht) 
Hoofdgerechten, voorbeelden: 
• Gegrilde grietfilet op aardappelknolpuree en gegrilde groene asperges 

• Gegrilde zeebaars op pasta met courgette en roomsaus met saffraan 
• Op zijn eigen vette gebakken eendenborst op truffel aardappelpuree 

en rode wijnsaus met gedroogde vijgen 

• Pasta met champignons, kaas, pijnboompitten en rucola

Sit down dinner impressies
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Desserts, voorbeelden: 

• Witte chocolademousse met gemarineerd rood fruit 
• Crème brullee van vanille 
• Crème brûlée van tonkabonen 
• Kleine taartje met chocolade en gemarineerde ananas

Sit down dinner impressies
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Voorgerecht: 

• Rollaux van gerookte zalm, paling en heilbot met een crème van 
Aquitaine kaviaar 

Tussen gerecht: 

• Aspergesoep met groene asperges en gedroogde Pata-Negra

Hoofdgerecht:

• Dungesneden entrecote op oven gebakken rozeval aardappelen 
met gegrilde groene asperges en een saus van rode wijn 

Nagerecht: 

• Witte chocolademousse met gemarineerd rood fruit

Walking dinner impressies
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• Spies van gamba's met Thaise sriracha saus 

• Mini saté van kippendij en korianderdip 

• Vegetarische dim sum

• Noedels in hoi-sin en oosters gemarineerde Shi-Take 

• Eendenrol (Pekingeend in hartige pannenkoeken en pikante 
bonensaus) 

• Kikkererwtensoep met koriander en gebakken naanbrood

• Libanese tabouleh met yoghurt-knoflooksaus 

• Kubseh (rijst met gemarineerde kip met koriander en kardemom) 

• Biryani (Iraanse rijst met gebakken rode mul en komijn en 
gember)

Streetfood, impressies
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• Gerookte zalm op een salade van geitenkaas  

• Crostini met garnalen en erwten en citroen 

• Bietenblini's met champignons 

• Komkommer gevuld met roomkaas en truffelolie 

• Thaise kipspiesjes met koriander 

• Wrap gevuld met gerookte kip en vijgen 

• Gegrilde Kipspiesjes Met Soja 

• Komkommer gevuld met gerookte zalm en kappertjes

• Garnalensalade op een crostini

• Grote garnalen op gebakken courgette met wasabisaus

• Toast met komkommer en Hollandse garnalen en roomkaas 

• Blini met gerookte zalm en zure room

finger-food Impressies
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Dranken lunch: 

• Verse jus d ’Orange

• Diverse soorten vruchtensappen 

• Koffie 

• Thee 

• Water 

Dranken diner: 

• Witte wijn 

• Rode wijn 

• Bier 

• Verse jus d ’Orange

• Stil water en bruisend water 

• Diverse soorten frisdranken

Dranken
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DISH Catering
Prisma 36
2495 AR Den Haag
T: 070-3626240
T: 06-28541901
W: www.dishcatering.nl
E: contactus@dishcatering.nl


