


Catering

Gezond, Vers & Lekker! Vooral ook duurzaam. 

Gezond, vers, lekker eten en daarnaast de service krijgen die u van ons restaurant 

gewend bent. deKleineBaron verzorgt ook uw catering. deKleineBaron Catering altijd 

flexibel en meedenkend over de invulling van uw evenement. 

Wij verzorgen lunch catering bij uw bedrijf, aan huis of in de instelling.                      

Voor zowel kleine als grote gezelschappen, en voor ieder budget. Of het nu gaat om 

belegde broodjes of diner buffet, wij maken het naar uw wens. 

Elke catering die wij verzorgen, wordt vooraf uitgebreid met u besproken om 

maximaal aan uw wensen tegemoet te komen. 

Inhoudsopgaven: 1. Inleiding/ Inhoudsopgave
2-3. Onze Lunchbox
4. Lunch assortiment
5-6. Buffet assortiment-
7. Hollandse Catering
8. Tapas Catering/ High tea bij u op locatie
9. Huur servies

Alle prijzen zijn incusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 
www.dekleinebaron.nl/catering - catering@dekleinebaron.nl - 030 244 51 51

deKleineBaron



Lunchbox
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Jonge kaas 
Extra belegen kaas 
Overjarige kaas 
Komijnenkaas 
Vockingworst 
RoomPate 
Slagersham 
Serranoham 
Krabsalade
Tomaten pesto roomkaas 
Carpaccio             
Roombrie 
Gerookte kipfilet 
gerookte zalm 
Tonijnsalade   
Geitenkaas

Wij maken gebruik van biologish Carl Siegert brood. Andere broodsoorten ook mogelijk. 
Alle broodjes komen met bijpassende garnituren.

 Clubsandwiches € 7.50 p.st.

Classic: kaas, ham, huzaren en ei 
deKleineBaron: ui, chorizo, kaas en ei.

Alle broodjes worden geserveerd met salade, bijpassende garnituren en dressing, 
gemaakt op geroosterd boerenbrood . 

Soepen vanaf 10 personen o.a:           vanaf € 5,00 p.p.

Romige mosterdsoep (met gerookte kipfilet),
Courgette soep, Champignon,
Parprika pompoensoep, Kippen soep
Toscaanse tomatensoep,
Franse uiensoep, Groentesoep,
Pittige zoete aardappelsoep.

Alle soepen worden geserveerd met smeerselen brood. 

Belegde broodjes - Vanaf  €  3,75



Lunchbox
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Extra's

Biologische Volle melk 1 ltr
Biologische Karnemelk 1 ltr
Schulp sapjes, diverse smaken 0,75 ltr           vanaf
(ook Bio sapjes verkrijgbaar tegen meerprijs)
Vers Fruit p.st.
Fruit Salade p.st.

Misschien iets anders in gedachten?
Vraag het aan ons!
catering@dekleinebaron.nl of 030-244 51 51

€ 2,25
€ 2,25
€  4,00

€  1,00
€  1,75



Lunch Assortiment
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De Hollandse lunch
• Krentenbol, besmeerd met roomboter

• Sandwich belegd met vleeswaar (vb. ham, kipfilet)
• Sandwich belegd met kaas (vb. jong, oud, komijn kaas)
• Melk/karnemelk. Vers stuk fruit (1 drankje p.p.)
• (pistolet, meerprijs 0.75) 

De Franse Lunch 
• Franse baguette met roombrie, honing en geroosterde noten of Franse baguette met boerenpaté
• Flesje sap/melk en fruit (1 drankje p.p.)
• hocolade broodje 

De Duurzame Lunch 

• Biologische ciabatta met scharreleierensalade en

• Biologische ciabatta belegd met belegen kaas en

• huisgemaakte bananen smoothiemet biologische yoghurt. (1 drankje p.p.) 

deKleineBaron Lunch 

• Sandwich belegd met luxe vleeswaren, met bijpassend garnituur en sla.

• Sandwich belegd met salade, bijpassend garnituur

• Sandwich met gerookte zalm, kruidenkaas, fijngesnipperd uitje en mosterd dille dressing.

• Melk/fles sap en vers stuk fruit (1 drankje p.p.)
• (pistolet of ciabatta meerprijs 0.75) 

Italiaanse Lunch 

• Bruschetta met carpaccio met Utregse kaas en/of bruschetta met 

mozzarella tomaat en pesto

• Flesje sap/ melk en vers fruit (1 drankje p.p.)
• Chocolade taartje met geroosterde amandelen (torta caprese) 

Te bestellen vanaf 10 personen 
kunt kiezen voor een extra salade vanaf€ 3,50 pp. vanaf 10 pers

.  

€ 7,50 pp

€ 10,95 pp

€ 12,95 pp

€ 9,00 pp

€ 12,50 pp



Buffet assortiment
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Italiaans buffet 
• Penne met gerookte zalm room en spinazie.
• Lasagne bolognese
• Risotto met bospaddestoelen
• Tortellini fromage
• Groene salade
• Ciabatta met tapenade
• Mozzarella
• Zongedroogde tomaatjes
• Gemarineerde knoflook olijven 

BBQ buffet
• Hamburger
• Biefstuk
• Kip spies
• Gemarineerde karbonade
• Brood, tapenade en Kruidenboter
• Aardappel salade
• Koolsaladesalade
• Knoflook-, cocktail- en BBQ saus
• Inclusief de huur van barbecue

Wenst u meer luxe zoals ossenhaas, zalmfilet, varkenshaas en gamba `s  € 20,50 p.p.  

Amerikaans buffet 
Onze gemarineerde spareribs, chickenwings en aardappel gratine met een frisse salade, 
tomatensalade, brood en kruidenboter en diverse koude sauzen

Saté buffet
Huisgemarineerde saté naar ons eigen recept, knapperig gegrild en royaal voorzien van satésaus. 
Het menu wordt geserveerd met rijst, frisse salade, atjar, kroepoek, stokbrood 
met kruidenboter en gebakken uitjes.

U kunt kiezen voor een extra salade vanaf € 3,50 p.p. vanaf 10 pers

€ 17,50 p.p.

€ 17,50 p.p.

€ 19,50 p.p.

€ 17,50 p.p.



Buffet assortiment
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Hollands stamppot buffet 
Keuze uit:

- Boerenkool stamppot
- Zuurkool stamppot
- Hutspot

Dit buffet wordt begeleid met rookworst, vleesjus met rozemarijn, uitgebakken 
spekjes, speklapjes, gehaktballen, appelmoes, piccalilly en grove mosterd.
Ook in biologisch assortiment te verkrijgen.

Dessert buffet 
Keuze uit:
- Surprise: Diverse ijssoorten/taart, bavaroise en fruit

- Americano: Pecan pie, brownies, fresh fruits, donuts, Grandma’s apple pie, whipped cream

- Huisdessert: Fudge pie, cheesecake, ijs, soesjes, fruit bowl en
slagroom (in de winter strudels)

Snel een op maat gemaakte offerte of een bestelling plaatsen!

va € 15,50 p.p.

va € 9,50 p.p.

€ 20,50 p.p.



Hapjes
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Onderstaande hapjes zijn te bestellen per 10 personen 

Hollandse hapjes Schaal, 7 stuks pp

Mix kaas blokjes met mosterdsaus.
Halve plakjes leverworst / metworst / vocking worst.
Gevuld eitje met ham.
Gevulde tomaatjes met garnaaltjes.
Toast met tonijnsalade.
Cracker met brie.
Haring met uitje aan prikker.

Blini's, 5 stuks pp

Hartige poffertjes met diverse vulling oa.
- Krap venkel
- Geitenkaas
- Bospaddenstoelen
- Spek, ui

Crostini's, 6 stuks

Diverse belegde huisgemaakte toast met oa,
Brie, paté, serrano, roomkaas, bietensalade en hummus.

Quiche, 4 stuks

Diverse soorten keuze uit vis, vlees en vega met oa keuze 
uit quiche lorraine, geitenkaas, zalm, tonijn. Sommige 
soorten zijn ook verkrijgbaar met bloemkool bodem

€ 79.50 p.p.

€ 75.00 p.p

€ 105.00 p.p

€ 90.00 p.p



Tapas
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Onderstaande tapas zijn te bestellen vanaf 15 personen

Warme tapas gerechten

Gekruide kip spiesjes
Tortilla (Spaanse aardappeltaart) met paprika en ui 
Eboundigals in tomatensaus (Spaanse gehaktballetjes) 
Chorizo

Koude tapas gerechten

Serrano plakken
Pepedew
Knoflook gamba’s
Manchego

Geserveerd met brood, aioli en gemarineerde olijven.

€ 14.95 p.p.



High Tea bij u op locatie
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High Tea Buffet

Per persoon: 
2x een halve sandwich
bonbon
fudge
brownie
wrap
panini met brie
mini quiche
brioche met slagroom en jam.

€ 14.50 p.p.

In Nederland is high tea erg populair en vindt over het algemeen 
plaats tussen 14:00 en 17:00. Zo ook onze eigentijdse variant hierop. 

High Tea is samen met vrienden, collega’s of familie genieten van 
verschillende zoete en hartige hapjes, waarbij volop thee gedronken 

wordt. Een Hollandse High Tea is tamelijk uitgebreid en vullend. 
Tip! Het is een goed idee om van te voren licht te lunchen.



Salades
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te bestellen vanaf 10 personen

Oerhollands           vanaf 3,50 pp

-aardappelsalade
-huzarensalade
-rundvleessalade
-vissalade

Klassiekers vanaf 6,50 pp

-Ceasar
-Nicoise
-Waldorf

Altijd lekker vanaf 6,50 pp

-Geitenkaas
-Tonijn
-Caprese
-Gegrilde groente, soyabonen en munt

Pasta (ook mogelijk in volkoren) vanaf 8,50 pp

-tonijn
-garnalen
-feta met spinazie
-gerookte kip
-mozzarella
-vegan



Dranken
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Afkoop drank vanaf 20 pers:

                                                                                  2 uur              3 uur       4 uur
optie 1 (pils, huiswijn, fris)                                     14,95      19,95      24,95 
optie 2  (alle bieren, alle wijn, fris)                         16,95           22,95      27,95 
optie 3 (alle bieren, alle wijnen/fris, sterk*)         19,95           25,95      30,95 

*sterk = binnen en buitenlands gedistilleerd



deKleineBaron Huur servies
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€ 1.-
€ 0.25
€ 0.35
€ 0.40

Huur servies

Set van een bord / vork / lepel / mes 
Glazen per stuk, vanaf
Soepkom per stuk
Borden, vanaf

Wegwerp servies nodig ?
Uiteraard is dat ook mogelijk. 
Vraag naar onze prijzen.

Al vanaf € 6,25 p.p.deKleineBaron Picknick service
van simpel tot luxe!

Welke picknick past het beste bij jou en 
je gezelschap? En hoe je het 

meenemen?
Wil je een handige broodzak of leuk 

verpakt in een picknick mand? Vraag 
het ons gerust. deKleineBaron is 

flexibel en helpt u graag handje of 
mandje. 

Voor thuis, onderweg of in het park.
Meer info?

Ga naar www.dekleinebaron.nl
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