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Brood
tafels

Omelet   € 1,95 
Roerei met spek   € 1,95
Pasteitje met ragout   € 2,50

“Een goed begin van uw vergadering, 
bruiloft of evenement. Een mooie 
broodtafel met onbelegde broodjes.”

uitbreidingen

*  Prijs per persoon 

Schaal met onbelegde zachte witte en bruine bollen/pistolets

€10,25 - per persoon

Schaal met onbelegde zachte witte en bruine bollen/pistolets, 
croissants en krentenbollen

€14,75 - per persoon

Schaal met onbelegde zachte witte en bruine bollen/pistolets, croissants, 
krentenbollen, witte en meergranen kaiserbroodjes en suikerbrood

€18,75 - per persoon

• Kipfilet
• Rookvlees
• Cervelaat
• Achterham

• Zoet beleg
• Komijnekaas
• Kaas jong belegen
• Boter en margarine

• Tomaat
• Komkommer
• Gesneden sla
• Hardgekookt ei

• Kipfilet
• Rookvlees
• Cervelaat
• Achterham

• Zoet beleg
• Brie
• Komijnekaas
• Kaas jong belegen
• Boter en margarine

• Tomaat
• Komkommer
• Gesneden sla
• Hardgekookt ei
• Luxe fruitsalade

• Kipfilet
• Rookvlees
• Livar ham
• Coburgerham

• Zoet beleg
• Brie
• Oude kaas
• Komijnekaas
• Kaas jong belegen
• Boter en margarine

• Tomaat
• Komkommer
• Gesneden sla
• Hardgekookt ei
• Luxe fruitsalade
• Eiersalade

broodjes basis

broodjes populair

broodjes luxe

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging
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Broodjes
belegd

Melk 
Karnemelk 
Jus d’orange

Dranken en glaswerk kunnen 
bijbesteld worden voor maar 
€1,50 per persoon*

“Een goed begin van uw vergadering, 
bruiloft of evenement. Broodschalen 
met mooie belegde broodjes.”

dranken

*  Voor de dranken worden er 2 glazen per persoon gerekend

Rijkelijk belegde zachte witte en bruine bollen van de bakker

€1,95 per stuk

Rijkelijk belegde zachte witte en bruine bollen van de bakker 
en vers afgebakken witte en bruine pistolets

€2,40 per stuk

Rijkelijk belegde zachte witte en bruine bollen van de bakker
en vers afgebakken witte en bruine kaiserbroodjes

€2,75 per stuk

• Ham
• Kaas

• Kipfilet
• Cervelaat

• Ham
• Kaas

• Gezond
• Cervelaat

• Kaas
• Gezond
• Livar ham

• Brie met walnoot 
 en dressing

belegde broodjes basis

belegde broodjes populair

belegde broodjes luxe

-  Prijs vanaf 20 broodjes. Bij minder broodjes prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging

-  Broodjes worden geserveerd in manden, op schalen of op disposable schalen
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Warm en koud
buffet

€14,50 per persoon  

groot warm buffet

€14,00 per persoon 

€12,25 per persoon 

• Mini broodjes 
• Vers afgebakken stokbrood
•  Kruidenboter en tapenades

• Huisgemaakte eiersalade
•   Huisgemaakte rundvleessalade
• Huisgemaakte fruitige kipsalade

Koude vleesschotel:
• Rollade
• Rosbief
• Casselerrib
• Coburgerham

• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades

• Gebakken aardappelen in schil
• Twee soorten verse groenten van 
 het seizoen

• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades

• Gebakken aardappelen in schil
• Twee soorten verse groenten van 
 het seizoen

klein koud buffet

klein warm buffet

• Kip Cajun
• Rundergehaktballetjes in satésaus
• Schnitzel met gebakken champignons en ui

• Kip Cajun
• Rundergehaktballetjes in satésaus
• Schnitzel met gebakken champignons en ui

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging

-  Optie: soep erbij te bestellen. Zie bladzijde 17
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Warm en koud
buffet

Benieuwd wat wij allemaal voor u kunnen betekenen? 

Neem dan contact op via 0523 - 23 72 75 

of mail naar info@koggelevents.nl

Stel uw eigen, unieke buffet 
samen en kies voor de 
lekkerste gerechten! 

persoonlijk buffet

€16,25 per persoon

€18,50 per persoon

• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades

• Vleesschotel met vers fruit

• Huisgemaakte rundvleessalade
• Huisgemaakte fruitige kipsalade

• Mini broodjes
• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades

• Vleesschotel met vers fruit

• Huisgemaakte eiersalade
• Huisgemaakte fruitige kipsalade

• Gemarineerde spareribs
• Rundvlees in stroganoffsaus
• Kip in zoetzure saus met roerbakgroenten
• Varkenshaasmedaillons in 
 champignonroomsaus

• Gebakken aardappelen in schil
• Gegratineerde aardappel met room en kaas
• Twee soorten verse groenten van het seizoen

• Kipspiesjes in satésaus
• Gemarineerde spareribs
• Reepjes mals varkenvlees in pepersaus

• Gebakken aardappelen in schil
• Twee soorten verse groenten van het seizoen

warm en koud buffet basis

warm en koud buffet populair

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging

-  Optie: soep erbij te bestellen. Zie bladzijde 17
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“Wij leveren altijd feesten 
op maat, want geen één 
feest is hetzelfde.” 
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Boeren
buffet

speciale wensen?
Heeft u allergieën of dieet wensen? 
Neem dan contact op via 0523 - 23 72 75 of 
mail naar info@koggelevents.nl

€19,75 per persoon

• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades

Vleesschotel met:
• Rollade
• Schnitzel
• Beenham
• Livar ham
• Procureur in jachtsaus
• Diverse soorten worst

• Huisgemaakte aardappelsalade 
 met gebakken spekjes

• Boeren groentenmix
• Rijkgevulde stoofschotel
• Gebakken aardappelen met spek

boeren buffet

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging
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Stamppot
buffet

“Wilt u graag “Hollandse kost” op 
uw feest of evenement? Kijk dan eens naar 
deze lekkere stamppot buffetten.”

€15,25 per persoon

Keuze uit drie stamppotten:
• Hutspot
• Andijvie
• Spinazie
• Spruitjes
• Rode kool
• Boerenkool
• Zuurkoolschotel

Standaard geleverd:
• Vleesjus
• Mosterd

Keuze uit drie soorten vlees:
• Sucade
• Saucijsje
• Spareribs
• Gehaktbal
• Rookworst
• Gebakken spek

• Zilveruitjes
• Augurkenblokjes

stamppot buffet

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging
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Buffet
uitbreidingen

“We verrassen u graag en hebben aan-
dacht voor presentatie en beleving. Dat 
wordt door al uw gasten gewaardeerd! ”

€2,75 per persoon

€2,65 per persoon

Prijs op aanvraag

• Uiensoep
• Kippensoep
• Mosterdsoep
• Tomatensoep

• Champignonsoep
• Boeren groentensoep

• Erwtensoep (€3,50)

• Stokbrood
• Mini broodjes
• Breekbrood meergranen

• Tapenades
• Kruidenboter

• Tijgergarnalen met knoflook-limoensaus
• Zalm en pangafilet op een bedje van   
 pasta met Hollandaise saus

soepen

brood

visgerechten warm

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag
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Buffet
uitbreidingen

buitenlandse
buffetten

Neem dan contact op via 0523 - 23 72 75 

of mail naar info@koggelevents.nl

Wilt u graag een buitenlands 
buffet? Ook dit kunnen wij voor 
u verzorgen.

€8,75 per persoon

€4,95 per persoon

Prijs op aanvraag

• Zoute haring
• Gerookte forel
• Gerookte zalm

• Garnalen op stok
• Gerookte makreel

• Rollade 
• Coburgerham met meloen

• Rosbief
• Casselerrib met veenbessencompote

• Groententaart van bloemkool
• Biologische quinoa met groenten
• Vegetarische schnitzel met champignons

• Italiaanse quornschotel met spaghetti 
 en groenten

visschotel koud

vleesschotel koud

vegetarisch

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag
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Dessert
buffet

“Geniet op uw evenement of feest van 
een ijsje met het warme weer. 
Wij hebben verschillende ijssoorten.”

uitbreidingen
Verse fruit salade    € 2,75 

€2,95 per persoon

Vanaf 40 personen

€5,25 per persoon

€8,50 per persoon

€3,25 per stuk

• 3 bolletjes ijs;     
 keuze uit verschillende smaken

• Gegarneerd met crunch en saus

• IJshoorntjes
• Compleet met alle benodigdheden

• 3 bolletjes ijs;     
 keuze uit verschillende smaken

• Bavarois
• Petitfours

• Bolletjes ijs
• Profiteroles

• Luxe taarten

•  Panna cotta chocolade
met krokante parels en amandel

•  Pêche melba
perzik met vanille bavarois en frambozengelei

•  Gezouten amandelmousse
met amandelstift en karamelcrisp

ijs van de boeren

authentieke ijskar

verrassingsdessert

dessert glaasje

*  Prijs per persoon 

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging
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“Thema’s voeren we door 
tot in de kleinste details. Zo 
zorgen we voor een uniek 
evenement.”
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Hapjes
buffet

“Wij leggen uw gasten graag in 
de watten met gepaste catering van 
hoogwaardige kwaliteit.”

Benieuwd wat wij allemaal voor u kunnen 

betekenen? Neem dan contact op via 0523 - 23 72 75 

of mail naar info@koggelevents.nl

Heeft u speciale wensen 
voor uw hapjes? 

speciale wensen?

10 verschillende hapjes met o.a. :

€0,70 per hapje

10 verschillende hapjes met o.a. :

€1,20 per hapje

€15,50 per persoon

• Blokje kaas
• Gevuld eitje
• Droge worst

• Cervelaat hoorntje met roomkaas
• Brie omwikkeld met bourgondisch spek
• Komkommer met eiersalade en rookvlees

• Mini quiche 
• Gevuld eitje
• Gevulde kiprollade
• Soesje gevuld met zalmmousse

• Roggebrood met brie en chutney
• Sandwichrolletje met eiersalade 
 en rookvlees

• Verschillende belegde bruschetta’s

• Proeverij van 4 soorten ham
• Proeverij van 4 soorten kaas
• Proeverij van 4 soorten gedroogde worst

• Kipspiesjes
• Rundergehaktballetjes op stok
• Oosters gemarineerde spiesjes

hapjesschaal basis

hapjesschaal populair

hapjesbuffet warm en koud

-  Te bestellen vanaf 50 hapjes

-  Standaard geleverd op rvs schaal, eventueel als optie op disposable schaal

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging

-  Te bestellen vanaf 50 hapjes

-  Standaard geleverd op rvs schaal, eventueel als optie op disposable schaal
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Borrel
hapjes

Fijngesneden beenham  € 3,00
met mosterdsaus

Hollandse bal in jus     € 3,50
met mayo en curry

Pulled pork    € 3,50
met barbecuesaus 

Pittige pulled chicken   € 3,50
met barbecuesaus

“Gezellig met collega’s, vrienden 
of familie borrelen? Wij hebben 
verschillende borrelgerechten 
voor u samengesteld.”

warme broodjes

*  Prijs per persoon 

€9,75 per persoon

Circa 100 stuks 

€89,50 per hapjespan

€9,75 per persoon

€5,75 per persoon
Een mix van diverse

• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades
• Rundvleessalade

• Kipsaté
• Spareribs
• Rundergehaktballetjes

• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades

• Hapjespan gevuld met 6 soorten vlees
• Diverse sausjes

• Vers afgebakken stokbrood
• Kruidenboter en tapenades

• Kippendij op stok
• Rundergehaktballetjes op stok
• Oosters gemarineerde kipspiesjes

• Vleeswaren
• Kaassoorten
• Droge worsten

hap & snap

borrel bite

stokjes buffet

borrel plankje

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging
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Barbecue
pakketten

Huzarensalade
Kipkerriesalade
Rauwkostsalade
Rundvleessalade
Fruitige kipsalade*
Aardappelsalade met spek en ui*
Pastasalade met kip, tonijn of kaas*
Aardappelsalade met gerookte zalm en ei

“Zin in een heerlijke barbecue? 
We werken met verse producten 
van onze vaste leveranciers.”

salade naar keuze

* Kan ook vegetarisch bereid worden

€12,75 per persoon

€15,00 per persoon

• Vers afgebakken stokbrood 
 met kruidenboter

• Keuze uit twee soorten salades

• Cocktail-, chili- en knoflooksaus

Grill gerechten
• Satéstokje
• Barbecueworst
• Gekruide speklap
• Gemarineerd procureurlap
• Ambachtelijke runderhamburger

• Vers afgebakken stokbrood 
 met kruidenboter

• Keuze uit twee soorten salades

• Cocktail-, chili- en knoflooksaus

Grill gerechten
• Barbecueworst
• Gekruide speklap
• Spies met kippendij
• Gemarineerde spareribs
• Gemarineerde karbonade
• Ambachtelijke runderhamburger
• Spies met gemarineerd varkensvlees 
 en verse groenten

barbecue standaard

barbecue populair

-  Vlees en salades worden geleverd in een thermobox

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: satésaus voor €1,50 per persoon inclusief warmhoudpan

-  Per persoon rekenen wij 5 stukken vlees (barbecue kids uitgezonderd)

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging

-  Optie: barbecue erbij te huren voor €44,95 incl. btw per stuk inclusief reiniging, gas en gereedschap
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Barbecue
pakketten

Zalmpakketje    € 3,50
Garnalenspies    € 3,50

“Zin in een heerlijke barbecue? 
We werken met verse producten 
van onze vaste leveranciers.”

uitbreiding vis

*  Prijs per persoon 

€16,25 per persoon

€5,50 per persoon

• Vers afgebakken stokbrood 
 met kruidenboter

• Keuze uit twee soorten salades

• Cocktail-, chili- en knoflooksaus

Grill gerechten
• Barbecueworst
• Gekruide speklap
• Spies met biefstuk
• Spies met kippendij
• Gemarineerde spareribs
• Gemarineerde karbonade
• Gemarineerde varkenshaas
• Ambachtelijke runderhamburger
• Spies met gemarineerde varkenshaas 
 en verse groenten

• Vers afgebakken stokbrood 
 met kruidenboter

Grill gerechten
• Kipnuggets op stok
• Marshmallows op stok
• Voorgegaarde hamburger
• Gehaktballetje en frikandelletje op stok

barbecue luxe

barbecue kids

-  Vlees en salades worden geleverd in een thermobox

-  Prijs vanaf 10 personen. Bij minder personen prijs op aanvraag

-  Optie: satésaus voor €1,50 per persoon inclusief warmhoudpan

-  Per persoon rekenen wij 5 stukken vlees (barbecue kids uitgezonderd) 

-  Optie: servies erbij te huren voor €1,50 per persoon inclusief reiniging

-  Optie: barbecue erbij te huren voor €44,95 incl. btw per stuk inclusief reiniging, gas en gereedschap
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Live cooking
bij u op locatie

“Wij leggen uw gasten graag in de 
watten met gepaste catering van 
hoogwaardig kwaliteit!”

onze mogelijkheden

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn op uw locatie? 

Neem contact met ons op en wij nemen met u alle 

mogelijkheden in beeld. Bel naar 0523 - 23 72 75 of 

stuur een mail naar info@koggelevents.nl.

Wij kunnen  u op diverse manieren kennis laten maken 
met live cooking. Bijvoorbeeld door middel van een walking 
dinner of privé dinner. Zelf een té gek idee? Wij voeren hem 
graag voor u uit! 

Niet alleen buffetten kunnen zelf 

samengesteld worden, ook live cooking 

pakketten kunt u naar eigen wens invullen. 

Kip, varkensvlees of rundvlees? 

Vegetariër of visliefhebber? Of juist niet? 

Alles is mogelijk! 

Wij komen graag met onze barbecuetent, 

smoker, ofyr en/of grillbarbecue uw feest 

compleet maken. Onze kok zal de 

lekkerste stukken vlees, vis en/of groenten 

bereiden en er een ware show van maken.

live cooking
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Ofyr
bij u op locatie

“Onze eigen chef-kok en zijn team
bereiden met passie de smakelijkste 
gerechten en dat proef je!”

Het unieke design maakt de ofyr tot een ongelooflijk 
veelzijdig kooktoestel. De kegelvormige vuurschaal heeft 
een brede, platte rand die fungeert als bakplaat.

Onze kok heeft diverse pakketten samen-

gesteld die hij live kan bereiden bij u op 

locatie. Had u een compleet diner gewild 

óf liever hapjes voor bij de borrel? 

Met groenten óf juist zonder? 

Geef uw wensen aan ons door en wij 

zorgen dat u een passend voorstel 

ontvangt. Op bladzijde 36 hebben wij 

alvast 2 opties voor u uitgeschreven.

ofyr

ofyr opties
Fingerfood pakket (borrelgerecht) € 14,00
Stokbrood en breekbrood met kruidenboter en pesto, 
2 salades na keuze, bruschetta’s, beenham, varkenshaas, 
kippedijspies, verse runderhamburger, gamba’s en groentenspies

Luxe pakket (dinergerecht)   € 23,35
Diverse breekbroodjes met kruidenboter, aioli en 
tapenades, 3 salades na keuze, bruschetta’s, beenham, 
varkenshaas, kippedijspies, verse runderhamburger, 
gamba’s, koude visschotel en gegrilde champignons

*  Prijs per persoon 
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“Onvergetelijke 
belevenissen creëren; 
dat is wat ons drijft.”



Katingerveldweg 37, 7707 CT Balkbrug  |  Tel: 0523 - 23 72 75  |  info@koggelevents.nl  |  www.koggelevents.nl

Bij Koggel Events kunt u terecht voor full-service evenementenorganisatie en catering op maat voor 

particuliere- en bedrijfsevenementen. We adviseren u vrijblijvend over de aankleding en faciliteiten 

van uw evenement en stellen deze met onze verhuurservice aan u beschikbaar.


