
Catering/Buffett en lijst 
DE BEBSEL &
DE GEBRANDE WAATEREN



De Bebsel heeft ruime ervaring in gastheerschap op locatie. Van hapjes en 

salades tot complete koude en warme buffetten. En dat geheel verzorgd op elke 

locatie zodat uw feest een genot voor en uw gasten wordt.

In een ruime partytent of grote feesttent (die wij voor u kunnen regelen), een 

bedrijfshal, winkel, kantoor, tuin of huiskamer; met hapjes, buffetten, barbecue, 

dranken, bediening … 

Het maakt het team van De Bebsel niet uit.

Wij zijn dusdanig flexibel dat wij ieder soort feest op elke locatie voor u kunnen 

verzorgen en u zo alle zorgen uit handen kunnen nemen. U kunt zich volledig op 

uw gasten concentreren.

Allergie?
Laat het ons weten!

BESTELLEN?
Laat het ons minstens 2 dagen van tevoren weten!
T 0547 27 28 55



BUFFET B € 21,50

BUFFET C € 24,50

BUFFET D € 29,50

BUFFET A € 17,50

MAALTIJDBUFFET € 12,50

Keuzelijst vlees en vis
• Lamsstoofpot
• Varkenshaas champignon roomsaus
• Saté van de haas/kip
• Boeuff Bebsel (runderstoof)
• Kipdij met Basilicumroomsaus
• Kipdij met kerriesaus
• Coq au vin
• Gehaktballetjes
• Procureurrollade
• Kabeljauw met spek omwikkeld
• Beenham met cumberlandsaus + € 1,50
• Gamba’s + € 2,75
• Ossenhaaspuntjes + € 2,75
•Kalfs of runder ribeye+ € 2,75

• 2 Gerechten uit de vlees/vis keuzelijst
• Gebakken Aardappelen
• Nasi
• Rundvleessalade
• Zoete aardappelsalade
• Rauwkostsalade
• Stokbrood en sauzen

• 1 Gerecht uit de vlees/vis keuzelijst
• Gebakken Aardappelen
• Warme groente
• Rauwkostsalade

* Buffetten A, B, C & D vanaf 20 personen

• 3 Gerechten uit de vlees/vis keuzelijst
• Gebakken Aardappelen
• Nasi
• Rundvleessalade
• Zoete aardappelsalade
• Rauwkostsalade
• Stokbrood en sauzen
• Gerookte Zalm
• Gerookte Makreel
• Haring
• Pastasalade

• 4 Gerechten uit de vlees/vis keuzelijst
• Gebakken Aardappelen
• Nasi
• Rundvleessalade
• Zoete aardappelsalade
• Rauwkostsalade
• Stokbrood en sauzen
• Gerookte Zalm
• Gerookte Makreel
• Haring
• Pastasalade
• Koud vleesplateau
• Griekse tomaat feta salade

Vanaf 30 personen

• 5 Gerechten uit de vlees/vis keuzelijst
• Gebakken Aardappelen
• Nasi
• Rundvleessalade
• Zoete aardappelsalade
• Rauwkostsalade
• Stokbrood en sauzen
• Gerookte Zalm
• Gepocheerde Zalmforel
• Garnalen Krab cocktail
• Gerookte Makreel
• Haring
• Pastasalade
• Koud vleesplateau
• Griekse tomaat feta salade
• Kozakkensalade

Soepje vooraf?
€ 3,- P.P.



Vanaf 8 personen

De hapjes van ons hapjesbuffet 
voor kleine gezelschappen? 
Bestel onze hapjesplank!

HAPJESPLANK
€ 9,95 P.P.

Barbecue
V.A. € 16,50 P.P.

Vanaf 15 personen

Met o.a. keuze uit de volgende :
Biefstuk, kalfsribeye, karbonade, 
beefburger, bavette spies,  saté, 
procureurlap, speklap, hamburgers, 
bbq worstje, gambaspies, zalmmoot, 
groentespies.

Heerlijke huisgemaakte salades, 
diverse soorten rauwkost, watermeloen, 
warme en koude sauzen, kruidenboters 
en stokbroden

Informeer naar de mogelijkheden

Dessertbuffet
Vanaf 20 personen

Diverse soorten ijs, bavroises,           € 9,50 p.p.
mousses, vruchten, warme 
bosvruchten, dessertsauzen en slagroom.
 
Ijsbak met 2 of 3 soorten ijs, 
vruchten en slagroom               € 5,- p.p.



BEBSEL BUFFET
€ 23,- P.P.

Vanaf 30 personen

Koud:
• Rundvleessalade
• Aardappelsalade met spekjes
• Luxe pastasalade
• 2 rauwkostsalades
• Haring
• Gerookte zalm
• Stokbrood, kruidenboter en sausjes

Warm:
• Ossenhaaspuntjes Stroganoff
• Procureur, gesneden, met eigen jus
• Kip (chili / kerrie / saté)
• Gehaktballetjes in jus
• Gebakken aardappelen - Nasi

Hapjesbuffet
€ 14,50 P.P.

Vanaf 20 personen

Koud: 
Zoute haring, gerookte zalm, makreel, 
tonijnsalade, rundvleessalade, zalmsalade, 
eiersalade, gevulde eieren, ham/
Monchou-rolletjes, filet Américain, diverse 
worstsoorten, jonge en oude kaas, 
kaasplankje, gevulde peppadews, tapenade/
pesto, olijven, mozzarella met zongedroogde 
tomaten, kruidenboter en diverse sausjes. 

Warm: 
Gehaktballetjes in jus Gebakken 
gemarineerde reepjes procureur Kippelingen 
(pittig gepaneerde kippendij) Het buffet 
wordt begeleid met volop stokbrood en 
toast. 

Dit buffet is uit te breiden met 
bijvoorbeeld: Koude gerechten zoals Vitello 
tonato, carpaccio, garnalen-krabsalade, 
meerdere paté– en hamsoorten; Warme 
gerechten: gemarineerde gebakken gamba’s, 
kipsaté, speklapjes en ossenhaaspuntjes.



HAPJES VANAF 
30 STUKS
• Gesorteerd € 0.75
• Luxe assorti € 1,30
• Combinatie € 1,-

Live cooking 
spiegelzaal

Live cooking in de zaal in onze nieuwe 
showkeuken
 Het zal je wellicht ontgaan zijn dat er medio 
2020 een verbod op rookruimtes in de horeca 
is gekomen. Hierop hebben wij een alternatief 
bedacht voor onze rookruimte in de spiegelzaal, 
Live coocking op jullie feest. 
Wat voorheen onze rookruimte was is nu geheel 
verbouwd tot mobiele showkeuken om een 
waar foodtruck gevoel te geven aan ieder feest.

*vraag naar de mogelijkheden.



SALADES UIT 
EIGEN KEUKEN

• Royaal gegarneerde rundvleessalade € 8,25
• Luxe zoete aardappelsalade  € 6,25
• Luxe mediterane pastasalade  € 7,95
• Royaal gegarneerde zalmsalade € 9,25 

Salades zijn ook per kg verkrijgbaar

SLep kok’n 
op locatie 
Maak het feest bij jou thuis compleet met onze 
“slepkökn”!
Vanuit onze authentieke  foodtruck serveren 
wij de lekkerste gerechtjes gewoon in jou tuin!

S tamppotbuffet
€ 17,50 P.P.

Vanaf 20 personen

• Boerenkoolstamppot
• Hutspot
• Zuurkoolstamppot

• Rookworst
• Speklappen
• Ribben
• Gehaktballetjes in jus
• Hachee

• Diverse zuurwaren, piccalilly, 
  mosterd en azijn

In wildtijd uit te breiden met:
Rode koolstamppot en wildpeper



BESTELLEN?
De Bebsel
Hengevelderstraat 20
7471 CH Goor
T 0547 27 28 55
E info@debebsel.nl
wdebebsel.nl

De Gebrande Waateren
Goorsestraat 15
7496 AA Hengevelde
T 0547 333 419
E info@gebrandewaateren.nl
wgebrandewaateren.nl


