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Wij verrassen… 
 
Verrassen, daar is het ons altijd om te doen. Bij zowel de organisatie als de catering van een zakelijk of 
particulier evenement, wij zorgen ervoor dat uw gasten iets unieks beleven. 
 
Dit doen we door continu te werken aan innovaties op het gebied van catering, smaak en beleving. 
Daarnaast verdiepen wij ons optimaal in de wensen en behoeften van u én uw gasten. Want daar draait 
het uiteindelijk allemaal om. Gasten proeven de pure smaak van onze gerechten, ze voelen aan dat de 
sfeer helemaal past binnen het totaalplaatje en misschien wel het allerbelangrijkste: ze voelen zich 
optimaal gast. 
 
Met deze brochure willen wij u alvast wat inspiratie en ideeën geven. De mogelijkheden zijn eindeloos, 
we maken graag een plan op maat gebaseerd op uw wensen. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Ria Joosten Catering & Evenementen 
 
 
Let op: het bestellen van catering kan tot uiterlijk 3 weken vóór uw verblijf! 
 
 
  



Brochure 2019 | Ria Joosten Catering & Evenementen | Pagina 3 
 
 

Inhoud 
Ontbijt ................................................................................................................................5 

Authentiek ontbijt ............................................................................................................................ 5 

Boeren ontbijt .................................................................................................................................. 6 

Lunch .................................................................................................................................7 

Boeren Brunch ................................................................................................................................. 8 

Plankenlunch ................................................................................................................................... 9 

Authentieke lunch .......................................................................................................................... 10 

Diner ................................................................................................................................ 11 

Buffetten ........................................................................................................................... 13 

Buffet Proef Lokaal ........................................................................................................................ 14 

Buffet Smaak, Sfeer & Meer ............................................................................................................ 15 

Smaak, Sfeer & Meer ...................................................................................................................... 15 

Buffet Stevige Kost ........................................................................................................................ 16 

Buffet van ‘t Zuuje .......................................................................................................................... 17 

Buffet Gewoon Gezond .................................................................................................................. 18 

Buffet Stamppotje Anders .............................................................................................................. 19 

Buffet La Dolce Vita ....................................................................................................................... 20 

Thais Street Food Buffet ................................................................................................................ 21 

Barbecue ........................................................................................................................... 22 

Buitengewone Barbecue ................................................................................................................. 23 

Barbecue Beter .............................................................................................................................. 24 

Hapjes & amuses ................................................................................................................ 25 

Hapjesbuffet .................................................................................................................................. 27 

De Braampeel ................................................................................................................................ 27 

Hapjesbuffet .................................................................................................................................. 28 

In De GloRIA .................................................................................................................................. 28 

Bijzonderheden .................................................................................................................. 29 

  

file://///joosten-catering.local/public/afdelingen/Marketing/Brochures/Cateringbrochure%20BP-HA/Cateringbrochure%20BP-HA%202019.docx%23_Toc1994841
file://///joosten-catering.local/public/afdelingen/Marketing/Brochures/Cateringbrochure%20BP-HA/Cateringbrochure%20BP-HA%202019.docx%23_Toc1994843
file://///joosten-catering.local/public/afdelingen/Marketing/Brochures/Cateringbrochure%20BP-HA/Cateringbrochure%20BP-HA%202019.docx%23_Toc1994848
file://///joosten-catering.local/public/afdelingen/Marketing/Brochures/Cateringbrochure%20BP-HA/Cateringbrochure%20BP-HA%202019.docx%23_Toc1994849
file://///joosten-catering.local/public/afdelingen/Marketing/Brochures/Cateringbrochure%20BP-HA/Cateringbrochure%20BP-HA%202019.docx%23_Toc1994861
file://///joosten-catering.local/public/afdelingen/Marketing/Brochures/Cateringbrochure%20BP-HA/Cateringbrochure%20BP-HA%202019.docx%23_Toc1994864
file://///joosten-catering.local/public/afdelingen/Marketing/Brochures/Cateringbrochure%20BP-HA/Cateringbrochure%20BP-HA%202019.docx%23_Toc1994869


Brochure 2019 | Ria Joosten Catering & Evenementen | Pagina 4 
 
 

 

 

Ontbijt 
Net als bij een hotel bieden wij de mogelijkheid om ’s ochtends een vers 

ontbijt te laten verzorgen. U heeft hierbij de keuze uit een eenvoudig 

ontbijt en een luxe ontbijt, laat u verrassen! 
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Authentiek ontbijt 
€10,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Verschillende broodsoorten en ovenverse broodjes 
 Eitjes met een snufje zout welke u zelf kunt koken of bakken 
 Diverse soorten plakken kaas (paprikakaas, boerenkaas, 

bieslookkaas) 
 Diverse soorten vleesbeleg (rosbief, gekookte ham, Livar 

sjink) 
 Diverse soorten zoetbeleg (hagelslag, appelstroop en jam) 
 Roomboter cupjes 
 Lichtzoete jus d’orange 
 Melk 
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Boeren ontbijt 
€13,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Verschillende broodsoorten en ovenverse broodjes 
 Limburgs roggebrood 
 Heerlijk vers roerei met spek 
 Diverse soorten kaas (boerenkaas, fenegriekkaas en 

tuinkruidenkaas) 
 Diverse soorten vleesbeleg (achterham, rosbief en Livar sjink) 
 Diverse soorten zoetbeleg (hagelslag, appelstroop en jam) 
 Verse boerenyoghurt 
 Heerlijk krokante muesli 
 Diverse soorten vers fruit zoals appels, peren, bananen, 

sinaasappelen en kiwi’s 
 Roomboter cupjes 
 Melk 
 Lichtzoete jus d’orange 
 Melk 

 
Let op: het luxe ontbijt is te bestellen vanaf 10 personen! 

  



Brochure 2019 | Ria Joosten Catering & Evenementen | Pagina 7 
 
 

 

  
Lunch 
Het is mogelijk door ons een gezonde en gevarieerde lunch te laten 

verzorgen. Wij bieden hierin eindeloze mogelijkheden. Neem vrijblijvend 

contact op voor advies of om een bestelling te plaatsen. 
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Boeren Brunch 
€16,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Runderpoulet met champignons 
 Gehaktballetjes in tomatensaus 
 Krentenbrood 
 Boeren bruin- en witbrood 
 Witte en tarwebroodjes 
 Diverse vleeswaren 
 Diverse soorten kaasbeleg van kaasboerderij Mertens 
 Zoetbeleg zoals hagelslag en lekkere jam van Raspberry Maxx 
 Vers gekookte eitjes 
 Boeren roomboter 
 Diverse boeren salades 
 Salade van diverse soorten vers fruit 
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Plankenlunch 
€14,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Gezonde smoothie met diverse soorten groenten en fruit 
 Diverse rijkelijk gevulde wraps 

 Diverse rijkelijk belegde sandwiches 

 Diverse rijkelijk belegde broodjes 

 Zoute kaasstengels 
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Authentieke lunch 
€12,50 p.p. (excl. BTW) 

 
Diverse rijkelijk belegde desem broden, bijvoorbeeld: 
 

 Plak authentiek brood met Livar kook ham 

 Plak authentiek brood met gerookte zalm 

 Plak authentiek brood met geitenkaas, gehakte walnoot en 

kruiden 

 Plak authentiek brood met boerenkaas van kaasboerderij 

Mertens, tomaat, pesto en crispy spek 

 Plak authentiek brood met verse parmaham 

 Warm groentevlaaitje met diverse groenten uit de streek 
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Diner 
Wij bieden u graag een diner op maat, vraag hiervoor naar de 

mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een gangen diner, sharing dinner 

of walking dinner van traditioneel tot hoogstaand culinair; de opties zijn 

eindeloos!  

Wij adviseren u graag. 
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Buffetten 
Van Italiaans, tapas tot Limburgs buffet: we denken tot in detail met u 

mee over het meest passende buffet voor uw feest of evenement. Dit 

stopt niet bij het combineren van de mooiste smaken, dit gaat verder. 

Bijvoorbeeld door de uitgifte van uw buffet soepel én ludiek te laten 

verlopen en door uw buffet creatief te presenteren. 
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Buffet Proef Lokaal 
€19,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Botermalse Livarham met een zachte mosterdsaus 
 Runderstooflapjes uit de streek met rode wijnsaus 
 Gegratineerde witlof met een kaassaus 
 Verse tagliatelle met basilicum olie 
 Ambachtelijke aardappelgratin 
 Gemengde sla met feta, zongedroogde tomaatjes en een 

dressing van Raspberry Maxx frambozensiroop 
 Tasty Tom tomatensalade met basilicum 
 Seizoenssalade uit de streek 
 Huisbrood 
 Stokbrood 
 Braampeelmikske met noten en vruchten 
 Romige kruidenboter 
 Boeren roomboter  
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Buffet  

Smaak, Sfeer & Meer 
€24,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Gevulde kalkoenrol met dragonsaus 
 Gestoomde zalm en kabeljauw met scampi’s 
 Saffraan saus 
 Verse tagliatelle 
 Verse ratatouille 
 Ambachtelijke aardappelgratin 
 Dun gesneden carpaccio met kaassnippers en truffeldressing 
 Cocktailglaasje met eendenborst 
 Cocktailglaasje met couscous salade en verse vijgen 
 Rijkelijk gevulde bonensalade met paprika en geroosterde 

pijnboompitjes 
 Frisse aardappelsalade met gebakken spekjes en gesnipperde 

uitjes 
 Frisse salade van broccoli en bloemkool 
 Salade van diverse soorten vers fruit 
 Plateau met gepocheerde zalm, gerookte zalm en 

cocktailsaus 
 Salade niçoise van groene slasoorten, gemarineerde olijven, 

tonijn, tomaten en artisjokharten 
 Stokbrood 
 Huisbrood 
 Braampeelmikske met noten en vruchten 
 Romige kruidenboter 
 Basilicum tapenade 
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Buffet Stevige Kost 
€19,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Stevige boerenkoolstamppot geserveerd met verse worst en 

braadjus 
 Hutspot met gebakken speklap 
 Limburgse balkenbrij met appelstroop 
 Limburgse bloedworst geserveerd met gebakken appel 
 Knapperige uitgebakken spekjes (kaantjes) 
 Vet spek zoals vroeger: goed uitgebakken 
 Wit-, rozijnen-, volkoren- en kandijbrood 
 Limburgse zure zult met zoet roggebrood 
 Boeren kaas 
 Grove mosterd 
 Boeren roomboter  
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Buffet van ‘t Zuuje 
€15,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Mals varkenspoulet met een romige jus van verse 

champignons van Reuls 
 Kip Toscane met een zachte roomsaus van verse stukjes 

tomaat, Italiaanse kruiden en knoflook 
 Witte rijst 
 Huzarensalade met klassiek gevulde eitjes 
 Witte koolsalade met appeltjes en rozijntjes 
 Wortelsalade met stukjes ananas en preiringetjes 
 Pastasalade tricolore met pesto en feta 
 Plateau van paté met een zachtzure saus op basis van port en 

sinaasappel 
 Salade van diverse soorten vers fruit 
 Stokbrood 
 Huisbrood 
 Braampeelmikske met noten en vruchten 
 Romige kruidenboter 
 Basilicum tapenade 

  



Brochure 2019 | Ria Joosten Catering & Evenementen | Pagina 18 
 
 

Buffet Gewoon Gezond 
€21,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Heerlijk, naturel gebakken kipfilet 
 Verse jus van rode ui 
 Gekookte krielaardappeltjes  
 Broodje portobello burger 
 Cocktail quinoa salade met bataat crème 
 Verse salade rode en gele biet met sinaasappel 
 Verse salade gepofte wortel 
 Carpaccio salade van courgette 
 Tomaat mozzarella salade van diverse cherrytomaatjes en 

buffel mozzarella 
 Livar sjink met meloen 
 Roodlof geitenkaas hapje 
 Witlof geitenkaas hapje 
 Flensje gerookte eend met oosterse saus, soja kaviaar en 

komkommer 
 Huisbrood 
 Grof vloerbrood 
 Afgebakken tafelbroodjes 
 Romige kruidenboter 
 Basilicum tapenade 
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Buffet Stamppotje Anders 
€21,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Zoete aardappel-andijviestamppot met krokant buikspek in 

een jus van gefermenteerde knoflooksaus 
 Knolselderij-pastinaakstamppot met hazelnoot en rookworst 

in een jus van mosterd 
 Spruitjesstamppot met appel en kerrie, geserveerd met 

Limburgs stoofvlees 
 Boerenmosterd 
 Piccalilly 
 Huisgemaakte appelcompote 
 Braampeelmikske met noten en vruchten 
 Huisbrood 
 Boeren roomboter 
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Buffet La Dolce Vita 
€22,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Pesce alla florentina: diverse soorten vis met spinazie, citroen 

en Parmezaanse kaas 
 Italiaans kalfspoulet met spekreepjes en salie 
 Penne rigate met een paprikasaus van paprika, 

pijnboompitten, rode pepers en rucola 
 Een combinatie van witte en wilde rijst 
 Patata alla marsala: gekruide en gebakken aardappeltjes 
 Fijngesneden venkel, bereid in romige saus en gegratineerd in 

de oven 
 Gemengde slasoorten met plakjes peer, gorgonzola en 

gehakte walnoot 
 Zucchine marinate, gegrilde en gemarineerde courgette 
 Salata alla siracusana, salade van aubergine, paprika en 

ansjovis 
 Salade caprese 
 Vitello tonato 
 Parmaham met meloen 
 Huisgemarineerde olijven 
 Ciabatta 
 Focaccia 
 Pestobrood 
 Romige kruidenboter 
 Basilicum tapenade 
 Aioli 
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Thais Street Food Buffet 
€21,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Thaise kipcurry met sugar snaps en bloemkool 
 Geroosterde groenten met gewokte gamba’s en peper sesam 

olie 
 Oosterse omelet met pikante saus 
 Thaise noodle salade 
 Thaise rijst 
 Zoetzure komkommer salade 
 Gemarineerde champignons in ketjap 
 Gemarineerd buikspek 
 Flensje met gerookte eend, oosterse saus en soja kaviaar  
 Pikante bonensalade met paprika en pijnboompitjes 
 Kroepoek 
 Cassave 
 Naanbrood 
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  Barbecue 
 
Onze koks bereiden live voor uw gasten een mals stukje vlees op onze 
enige echte Big Green Egg. Indien gewenst maken we er een compleet 
feest van met alles erop en eraan. Een zomer of juist een winterbarbecue, 
u kunt het invullen zoals u wilt, wij denken graag met u mee. 
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Buitengewone Barbecue 
€24,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Hele ossenhaas gemarineerd met pesto 
 Gemarineerde kalfsoesters voor de grill 
 Gemarineerde kipfilet van de boerderij 
 Gemarineerde eendenborst  
 Verse zalmfilet in folie met citroen en verse kruiden 
 Spies gevuld met scampi’s 
 Verse tonijnfilet met kruiden 
 Kleine maïskolfjes met olijfolie 
 Frisse aardappelsalade met gebakken spekjes, bieslook en 

gesnipperde uitjes 
 Salade niçoise van groene slasoorten, gemarineerde olijven, 

tonijn, tomaten en artisjokharten 
 Frisse salade van broccoli en bloemkool 
 Griekse salade van tomaat, komkommer, olijven en rode ui 
 Zucchine marinate, gegrilde en gemarineerde paprika 
 Gemengde salade met stukjes peer, gorgonzola en gehakte 

walnoot 
 Pastasalade tricolore met pesto en feta 
 Diverse sauzen 
 Ciabatta 
 Focaccia 
 Pestobrood  
 Huisbrood 
 Romige kruidenboter 
 Basilicum tapenade 
 Huisgemarineerde olijven  
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Barbecue Beter 
€18,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Gemarineerde halskarbonade 
 Gemarineerde kipfilet van de boerderij 
 Mager speklapje, op smaak gebracht met kruiden 
 Gekruid barbecueworstje 
 Verse hamburger van het Hereford rund 
 Gemarineerde drumsticks 
 Spiesje met gemarineerde varkenshaas 
 Kruidig gemarineerde spareribs 
 Frisse aardappelsalade met gebakken spekjes, bieslook en 

gesnipperde uitjes 
 Gemengde salade met feta en zongedroogde tomaatjes 
 Witte koolsalade met appeltjes en rozijntjes 
 Heerlijke macaronisalade met verse groenten 
 Frisse salade van broccoli en bloemkool 
 Salade van diverse soorten vers fruit 
 Klassiek gevulde eitjes 
 Diverse sauzen 
 Vers afgebakken stokbrood 
 Huisbrood 
 Romige kruidenboter  
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Hapjes & 
amuses 
 
Wij weten als geen ander hoe culinaire lekkernijen gewaardeerd worden 

en zorgen er dan ook altijd voor dat uw gasten worden verrast met de 

lekkerste en meest creatieve hapjes en amuses. We doen ludieke 

suggesties en zorgen er tevens voor dat de hapjes creatief en deskundig 

worden gepresenteerd. De keuze is reuze! 

 



Brochure 2019 | Ria Joosten Catering & Evenementen | Pagina 26 
 
 

 

  



Brochure 2019 | Ria Joosten Catering & Evenementen | Pagina 27 
 
 

Hapjesbuffet  

De Braampeel 
€13,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Kaasplateau met een rijk assortiment aan kazen 

We horen graag of u de voorkeur geeft aan Italiaanse, Franse of kazen uit de streek 

 Heerlijke charcuterie van Ruyghveen 
 Huisgemaakte gehaktballetjes met een pikante dip 
 In knoflook gemarineerde olijven 
 Gemarineerde champignons 
 Crudité met hummus 
 Crostini’s 
 Huisbrood met een knapperig korstje 
 Eiersalade met fijn gesneden peterselie 
 Tonijnsalade met appeltjes en augurk 
 Tomaten tapenade 
 Romige kruidenboter 
 Basilicum tapenade 
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Hapjesbuffet  

In De GloRIA 
€15,50 p.p. (excl. BTW) 

 
 Mediterraanse scampi’s op prikkers 
 Prikkers met tomaat, mozzarella en basilicum 
 Roggebrood met een mousse van geitenkaas, rode bietengelei 

en truffel 
 Cocktailglas met gerookte kip, mango en rijst met soja 

dressing 
 Quinoa cocktail met zoete aardappel 
 Zalm wrap met kruidencrème  
 Wrap gerookte kipfilet met truffel 
 Geroosterde noten met chili en ketjap 
 Plukbrood voor op tafel met pesto en tomaten tapenade 
 Kruidige kaaslolly’s 
 Huisgemarineerde olijven  
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  Dranken 

 
Ook voor dranken, voor bijvoorbeeld een borrel, tijdens uw verblijf kunt u 

bij ons terecht. Wij werken hierbij op basis van nacalculatie. Dat wil 

zeggen dat achteraf alleen de aangebroken hoeveelheden worden 

berekend. 
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 Frisdranken   €2,50 per fles (excl. BTW) 
 Fust bier 50l   €165,00 (excl. BTW, keuze uit Lindeboom, 

     Hertog Jan of Jupiler. 
 Bierflesjes 30cl   €1,00 (excl. BTW) 
 Wijnen    €9,95 per fles (excl. BTW) 

 
Huurmaterialen 
 

 Tafeltap    €25,00 (excl. BTW) 
 Koolzuur    €10,00 (excl. BTW) 

 Statafel + tafelrok  €15,00 (excl. BTW) 
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  Bijzonderheden 
 

 Alle genoemde prijzen zijn exclusief servies-, afwas-, transport- en 
personeelskosten 

 Serviesgoed inclusief afwasservice is bij te bestellen vanaf €2,25 
per persoon exclusief BTW 

 Het definitief aantal personen en eventuele dieetwensen kunnen tot 
7 dagen voorafgaand aan het evenement worden doorgegeven 

 Voor kinderen tot 12 jaar hanteren we aangepaste prijzen, we horen 
dit graag vooraf 

 Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 
17:30 uur 

 Het leveren en retourneren van uw bestelling is in overleg 
 Schade, verlies en diefstal van goederen dienen direct aan Ria 

Joosten Catering & Evenementen te worden doorgegeven. De 
vervangingswaarde van het betreffende goed wordt in rekening 
gebracht 

 Op leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca 
Nederland (UVH) van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de KvK 
Noord- en Midden Limburg (zie www.khn.nl) 

 Eventuele prijswijzigingen voorbehouden 
 

http://www.khn.nl/
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Ria Joosten Catering & Evenementen 
Doorbrand 2 

6086 PK Neer 
info@riajoosten.nl 
www.riajoosten.nl 

+31 (0)475 49 50 21 

mailto:info@riajoosten.nl
http://www.riajoosten.nl/

