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Catering van Fresto
goed verzorgd,

betaalbaar ontzorgd.

Heerlijk vers bereid 
met de beste ingrediënten,

smaakvol en 
professineel opgediend. 



-Zuurkool
-Hutspot
-Boerenkool
Dit is in combinatie met een heerlijke rookworst 
en een huisgemaakte bal gehakt in verse jus.

Standaard barbecue pakket

Stamppot

Barbecue mixpakket
Vleessoorten:
- gemarineerd biefstukje
- kipsaté 
- varkenshaasspies
- huisgemaakte hamburger
- gemarineerde karbonade
- gemarineerd filetlapje
- kipfiletsteak
- barbecueworstje
- gemarineerd speklapje
- shaslick

Vleessoorten:
- portie kipsaté (2 stokjes p.p.)
- barbecueworstje
- gemarineerde karbonade
- hamburger
- drumsticks
Sauzen:
- knoflooksaus
- pindasaus
- curry
- mayonaise

Optie voor vis:
- zalmmoot
- garnalenspies
Salades en bijgerechten:
- rundvleessalade
- zalmsalade
- stokbrood met kr. boter
Sauzen:
- knoflooksaus
- pindasaus
- curry
- mayonaise

Eigen samenstelling? Dat is in overleg altijd mogelijk.

vanaf

€13,50
p.p.

€14,25
p.p.

vanaf

€18,50
p.p.

Salades en bijgerechten
- rundvleessalade
- stokbrood met kruidenboter



Salades en bijgerechten:
- Zalmsalade
- Rundvlessalade
- Stokbrood met kruidenboter
Hoofdgerechten:
- Huisgemaakte balletjes gehakt in saus
- Saté vlees in pindasaus
- Nasi

Luxe buffet

Deluxe buffet

Salades en bijgerechten:
- huisgemaakte vissalade
- huisgemaakte pastasalade
- rundvlessalade
- stokbrood met kruidenboter
Hoofdgerechten:
- huisgemaakte balletjes gehakt in saus
- saté vlees in pindasaus
- beenham met honingmosterdsaus
- kiprollade
- nasi    

Salades en bijgerechten:
- huisgemaakte kipfiletsalade
- huisgemaakte vissalade
- rundvleessalade
- carpaccio met heerlijke pestodressing
- stokbrood met kruidenboter
Hoofdgerechten:
- huisgemaakte balletjes gehakt in saus
- saté van de haas in pindasaus
- tilapiafilet met wokgroente in pittige saus
- sucadelapjes in rode wijnsaus
- nasi

Eenvoudig buffet

vanaf

€24,95
p.p.

vanaf

€20,55
p.p.

vanaf

€14,25
p.p.



Fresto's lunch service 

vanaf

€7,55
p.p.

- diverse vers belegde broodjes
- melk en jus d‘orange
- vers gekookt eitje
- diverse soorten beleg
- stuks fruit 

Keuze bij de broodjes uit:  wit, bruin , hard of zacht

Bittergarnituur

Een mix van verschillende soorten 
warme hapjes met twee verschillende 
sauzen.

Koude luxe hapjes 

€17,50,-
per 25 st.

€25,25
per 25 st.

Een aantal hapjes uit ons assortiment
- filet americain in katenspek
- brie met rauwe ham
- gevulde eieren
- wrap met zalm
- pepercervelaat met room- en oude kaas
- kipfilet met ananas
- rosbief met rucola en oude kaas

* Eigen samenstelling? Dat is in overleg altijd mogelijk.


