2Tasty Arrangementen
Voor elk moment de juiste culinaire invulling
Bijzondere momenten zijn er om te vieren, te delen en te koesteren. Vaak gaat dat gepaard met een
hapje en een drankje. Een creatieve en met zorg gekozen culinaire invulling is dan essentieel om die
bijzondere momenten net even extra bijzonder te maken.
Wij nemen al het werk uit handen met 2Tasty full service Catering.
Heeft u een feestje bij u thuis, op de locatie of op het werk?
Maar geen zin om voor het eten te zorgen, dan bent u bij de goede adres.
Opzoek naar een heerlijk buffet?
Wij bieden u een groot aantal heerlijk buffetten. Zowel koude als warme buffetten.
Door de grote verscheidenheid is er voor ieder wat wils. Laat u inspireren.
De buffetten worden dagvers met passie bereid.
Met de lekkerste vlees-vis en vegetarische gerechten. Ook bieden wij u verschillende salades aan.
Voor de perfecte afsluiting van de avond is er ook een speciaal dessert buffet.
Als u verder nog vragen heeft, of speciale afspraken wilt maken, bel dan gerust met ons.
Als u geen locatie heeft, kunnen we natuurlijk ook voor u kijken voor een gepaste locatie voor u feestje.
We verzorgen de volledige catering.
Al onze producten zijn 100% Halal
Inclusief
Al onze buffetten zijn inclusief huur van warmhoudapparatuur en branders.
Opscheplepels en servetten worden ook gratis meegeleverd.
Binnen een straal van 10 km, komen wij het buffet gratis bezorgen en zetten het voor u klaar. Daarbuiten
rekenen we 0,35 cent per km.

Chinese buffet
Hoofdgerecht:
Pili kai (kipfilet naar Szechuan stijl)
Koe Loe Kai (gebakken kip met zoetzure saus)
Foe Yong Hai (omelet vegetarisch), Tjap Tjoy
Saté Ajam (1 stokjes per persoon)
Chinese Bami (vegetarisch), Nasi Goreng (vegetarisch), of Witte Rijst
Kroepoek
Atjar (zoetzure groenten)
Te bestellen vanaf 15 personen € 12,50 per persoon excl. 6% btw
*****************

Buffet van het huis vanaf 15 personen
VOORGERECHT:
diverse mini hapjes
HOOFDGERECHT:
Kipfilet met cashewnoten
Geroosterde Peking eend
Ossenhaas in zwarte bonen saus
Tjap Tjoy
Witte rijst ,Nasi, Bami
Kroepoek, Atjar
NAGERECHT:
Mini petit fours of heerlijk Pandan cake
Te bestellen vanaf 15 personen € 17,00 per persoon excl. 6% btw
***********

Chinese buffet
Soep:
Chinese tomaten of kippensoep

Hoofdgerecht:
Koe loe kai (geb. kipbolletjes),Kipfilet met ananas
Vis in pikante saus, Foe Yong Hai, Roerbak groenten
Mini loempia’s, Saté
Nasi, Bami
Nagerecht :
Chocolade cake of Fruit salade
Huisgemaakte sambal, kroepoek, gebakken uitjes, ,zuurgoed
Te bestellen vanaf 15 personen € 15,50 per persoon excl. 6%tw
*************

Aziatische buffetten 1
Amuse :
Vietnamese loempia of Frikandel hapje
Hoofdgerecht:
Zoete -zure kip, Gestoofde Rendang, Vis uit de oven, Oosterse wok groenten,
Sambal Telor in saus
Nasi, Bami, of Pandan rijst
Nagerecht :
Chocolade kokos Brownie of Fruit salade
Huisgemaakte sambal, kroepoek, gebakken uitjes, seroendeng,zuurgoed
Te bestellen vanaf 15 personen € 14,50 per persoon excl. 6%tw
*****************

Aziatische buffetten 2
Amuse hapje:
Oosterse gehaktballetjes of samosa
Hoofdgerecht:
Gesmoorde kip, Huisgemaakt saté met pindasaus ,Gember met garnalen en citroengras, Gestoofde
rundvlees ,Sambal goreng boontjes
Witte nasi, Bami goreng
Nagerecht:
Panna Cotta (exotisch) of Panden cake of Fruit cocktail
Huisgemaakte sambal, kroepoek, gebakken uitjes, seroendeng,zuurgoed
Te bestellen vanaf 12 personen € 16,50 per persoon excl. 6%tw
*************

Caribische Buffet 1
Uit de voorgerecht kunt u kiezen

Voorgerecht:
Pikabal, Viskroket
Salade:
Caribische pastasalade
Of
Komkommer & Ananas salade
Hoofdgerecht:
Stoba di kabritu( Stoofschotel),Gesmoorde kip, Gestoofde visschotel,
Gestoofde witte kool( kolo stoba),
Witte rijst, Arros Moro,
Gebakken banaan
Nagerecht:
2Tasty dessert tafel Of Fruit tafel
Te bestellen vanaf 15 personen € 14,50 per persoon excl. 6% btw
**************

Caribische buffet 2
VOORGERECHT:
Gevulde ei of Pastechi kip (bladerdeeg gevuld met kip,dopertwen,wortel,kappertjes)
HOOFDGERECHT:
Nasi en Moro rijst (rijst met bonen)en Bami,
Aardappelsalade of pastasalade,
gebakken Kip uit de oven of gesmoorde geitenvlees,
makreel in tomatensaus, kousenband,
Gebakken bananen.
NAGERECHT: Ananas cake (upside down) of Kokoscake
Te bestellen vanaf 10 personen € 13,50 per persoon excl. 6% btw
****************

Indiaas buffet 1
VOORGERECHT:
Rode Linzen soep
HAPJE:
Pakora of Samosa
HOOFDGERECHT:
Biryani, chicken tikka masala,
Lam Madras (Stukjes lamsvlees bereid in een pittige Madras kerriesaus),
Stukjes aardappel met aubergine in medium saus,
Naan brood

NAGERECHT:
2 st.Burfi (Indiaas kokosdessert) of Kheer (indiaans rijstdessert)
Te bestellen vanaf 15 personen € 12,00 per persoon excl. 6% btw
**************

Indiaas buffet 2
VOORGERECHT:
Uien Bhaji(De klassieke Indiase snack van gekruide ui beignets, geserveerd met dip)
HOOFDGERECHT:
Biryani,Lams kofta (Gehaktballen van lamsvlees in een speciale gekruide saus),
Kip tandoori, champignons met prei, paprika.
RAITHA (Een frisse yoghurtsaus met kruiden en specerijen, keus uit een garnituur van tomaat,
komkommer, ui)
NAGERECHT:
Gulab Jamun of Jalebi(dessert heerlijk).
Te bestellen vanaf 15 personen € 13,50 per persoon excl. 6% btw

Alle gerechten worden geserveerd met basmati rijst of naan brood
Biryani gerechten zijn bereid met saffraan, basmati rijst, gebakken uien en kruiden
************

Sate proeverij
VOORGERECHT :
Gado Gado
( diverse seizoen groenten tahoe ei, met een grove pindasaus)
HOOFDGERECHT:
Nasi Koening, nasi of Lontong rijst
Kipsaté 2 stuks ( onze specialiteit, pittig gemarineerd en daarna gegrild)
Saté oedang(saté van grote garnalen.
Saté geitenvlees
U krijgt in totaal 5 stokjes saté met daarbij een pindasaus en onze speciale ketjapsaus.
NAGERECHT :
Spekkoek of heerlijke pandan cake (huisgemaakt)
Alles wordt geserveerd met kroepoek , gebakken uitjes, kokos met pinda
Te bestellen vanaf 15 personen € 15,00 per persoon excl. 6% btw
**********

Thaise buffet

VOORGERECHT:
Goed gevulde mini loempia’s met groenten en verse kruiden.
TUSSENGERECHT:
Tom Yam Kai( Thaise kippensoep met kokosmelk, hete peper, citroen, champignons, tomaten,
citroengras en galangawortel)
HOOFDGERECHT:
Gestoomde Thaise Rijst
Pad Thai noedels( Noedels met ei, bos ui en pinda’s),
Malse dij filet in een Milde Thaise groene curry
Fijn gesneden kipfilet met zoete chili pasta, gemengde groenten, cashewnoten en Thaise lichte sojasaus
Roergebakken oosterse groenten mix
NAGERECHT:
Flensje gevuld met kokosvulling
Te bestellen vanaf 15 personen € 15,00 per persoon excl. 6% btw
**************

Surinaamse Buffet 1
VOORGERECHT:
Bara of Rozen salade met kip of zonder
HOOFDGERECHT:
Bruine nasi , gewone bami , gestoofde ketjap kip of Geroosterd kip, sambal
(tempé of Kousenband ), rauwkost, zuurgoed, gemalen peper in ui, ei sliertjes
NAGERECHT:
Mouse( vanille of aardbeien)Of Homemade cake (gele cake)
Te bestellen vanaf 15 personen € 11,00 per persoon excl. 6% btw
***********

Surinaamse Buffet:2
VOORGERECHT:
Surinaamse loempia of homemade samosa
HOOFDGERECHT :
Masoesa rijst met garnalen of zoutvlees of kip, Witte rijst
Of
Moksi alesi met droge vis, garnalen of kipfilet, Surinaamse bami met groenten.
Geroosterd kip uit de oven met paprika of gestoofde kip in ketjap saus, Garnalen in tomatensaus
Kousenband ,tempé sambal
Komkommer op zuur, pepersambal.

NAGERECHT:
Bojo of Fiadoe of heerlijke Surinaamse fruitcocktail
Te bestellen vanaf 10 personen € 13,50 per persoon excl. 6% btw

Drank Arrangement
2Tasty Drankarrangement Wij zorgen er voor dat u tijdens de duur van het
arrangement niets tekort komt. Dranken worden gekoeld geleverd, en zijn hiermee
geschikt voor directe consumptie. *Het arrangement heeft een duur van 2,5 uur, en
ieder uur extra kost €2.50 **
Dit drank arrangement is te bestellen vanaf 25 personen Inhoud drankarrangement
2Tasty Speciaal : € 7,5 0
Flesjes bier (Keuze uit Heineken, Hertog-Jan, Grolsch) Rode wijn, Rosé ,Zoete witte wijn
Droge witte wijn Coca-Cola ,Fanta , Fernandes,Spa blauw ,Spa rood , Jus ‘d Orange
,Dubbelfris
Plastic glazen (in overleg is er glaswerk mogelijk) Bieropener
Heeft u een keuze gemaakt dan kunt u ons via de mail laten weten verder als u vragen
heeft kunt u ons ook mailen of even bellen
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