Presenteert
de Broodjesproeverij en de Borrelgenieterij
Wil jij je partner, je ouders, vrienden of je personeel op een leuke en originele
manier verrassen? Dan zijn de Broodjesproeverij of de Borrelgenieterij de perfecte
manieren om dit te doen. WOW Catering zorgt voor een heerlijke culinaire verassing
tijdens de lunch of borrel. Het is tevens mogelijk om de verrassing compleet te
maken met een kaart met persoonlijke boodschap. De Broodjesproeverij of
Borrelgenieterij worden thuis of op kantoor bezorgd. De broodjesproeverij bestaat
uit 4 kleine luxe broodjes.
De Broodjesproeverij
•
•
•
•
•
•

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en bieslook.
WOW Asia met gerookte kip, paprika, gefruite uitjes, komkommer en
chilisaus.
Gerookte zalm met bieslook roomkaas, luxe slamix, komkommer en dressing.
Jonge kaas met honing mosterddressing, komkommer en luxe slamix.
Verse jus, wijn of bubbels.
Verse fruitsalade.

€ 20,00
De Broodjesproeverij (VEGA)
•
•
•
•
•
•

Bieslook roomkaas met luxe slamix en komkommer.
Brie met golden syrup, pijnboompitten, komkommer en luxe slamix.
Jonge kaas met honingmosterddressing, komkommer en luxe slamix.
Ratatouille van gegrilde groenten.
Verse jus, wijn of bubbels.
Verse fruitsalade.

€ 20,00

De Broodjesproeverij (VIS)
•
•
•
•
•
•

Gerookte zalm met bieslook roomkaas, luxe slamix, komkommer en dressing.
Hollandse garnalencocktail met bieslook en luxe slamix.
Gerookte paling met luxe slamix.
Huisgemaakte tonijnslade met kappertjes, komkommer en luxe slamix.
Verse jus, wijn of bubbels.
Verse fruitsalade.

€ 25,00
De Borrelgenieterij (vanaf 2 pers.)
De Borrelgenieterij is een goed gevulde borrelbox met allerlei culinaire
verwennerijen. De Box bevat onder meer lekkere kaasjes, worstjes, plakjes
Serranoham, huisgemaakte garnalencocktails, rundercarpacciopuntjes met
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten, broodjes met smeersels,
wraps gevuld met gerookte zalm en bieslook roomkaas, wraps gevuld met gerookte
kip, golden syrup en bieslook roomkaas, amuses met kaas en chorizo, amuselepels
gevuld met geitenkaas, bakjes gevuld met licht pikante kip en gefruite uitjes. De
box is gelijkwaardig aan een volledige maaltijd.
De box bevat tevens een kaars, een verrassing en een fles witte wijn, rode wijn of
prosecco.
2 pers. € 40,00
3 pers. € 55,00
4 pers. € 65,00
Gratis bezorgd binnen Lansingerland, Rotterdam en Capelle aan den IJssel.
Buiten deze plaatsen €0,25 per kilometer vanaf 2909 LC.
De Broodjesproeverij en de Borrelgenieterij zijn minimaal een dag van tevoren te
bestellen via info@wowcatering.nl of via WhatsApp 0639666850.
Tot WOW!!!

Maak er een (Thuis)feestje van!!!

