
 

 

 

 

  



 

 

 

Prijslijst 2023. 

Catering Trefcentrum Aldenghoor. 

 

Deze prijslijst is samengesteld voor bezorging aan huis. 

 

Prijzen zijn excl. service kosten. 

 

Vraag naar de voorwaarden. 

 

24 juli t/m 12 augustus 2023 

zijn wij gesloten. 

 

De mogelijkheden zijn op zondag vanaf 14:30 beperkt.  

 

 

 

Contactpersoon: Lian Hendrix-Franken 

  



 

 

 

 

Samengestelde koude schotel bestaande uit:  Prijs per persoon 

Huzarensalade uit eigen keuken met rundvlees, opgemaakt met gevulde eieren, 

asperge- hamrolletje, verse salade en fruit. Mooi gegarneerd.   €7,30 

Koude buffetten: 

Basis buffet 

- Huzarensalade met rundvlees uit eigen keuken 

- Gevulde eieren 

- Drie verse salades 

- Asperge- hamrolletjes 

- Fruitsalade 

- Stokbrood en uienkruier met kruidenboter en roomboter    €11,80 

Basis buffet - aangevuld met poulet champignonroomsaus en rijst   €15,45 

 

Basis buffet met aanvulling van visgerechten     Meerprijzen 

- Verse zalm (100 gram per persoon)       €5,50 

- Visspiegeltje (gerookte zalm, gerookte paling, gerookte forel, verse zalm en cocktailsaus) €5,50 

- Garnalen met cocktailsaus        €2,50 

 

Basis buffet met diverse mogelijke aanvullingen    Meerprijzen 

- Ardennerham met meloen        €2,10 

- Kaasplankje met brie, port salut, bieslookkaas en danish blue   €3,00 

- Kipsalade met kerrieroomsaus       €2,50 

- Salade carpaccio, pijnboompitjes, oude kaas     €2,50 

 

Alle andere samenstellingen en wensen zijn mogelijk. 

Op aanvraag maken wij enkele selecties voor u. 

 

 

 

 



 

 

 

Warme buffetten:       Prijs per persoon 

 

Twee soorten warm vlees naar keuze (Wij adviseren 200 gram vlees per persoon)  (zie prijslijst) 

Aanvulling warm buffet;         €8,55 

Twee verse salades (of één verse salade en één warme groente), één soort  

aardappel- of rijstgarnituur naar wens, fruitsalade, diverse broodsoorten,  

Kruidenboter en roomboter     

Keuze vleesgerechten (prijs per 100 gram rauw) 

Varkensvlees 

- Karbonade met champignon roomsaus      €4,00 

- Duiveltjesvlees         €3,60 

- Limburgse goulash         €3,60 

- Poulet pikant         €3,60 

- Poulet met champignons / champignon roomsaus     €3,60 

- Varkenshaasje met champignon roomsaus      €4,40 

- Mexicaanse gehaktballetjes in taco saus      €3,80 

- Gehaktballetjes in tomatensaus       €3,60 

- Beenham         €4,30 

 

Rundvlees 

- Rundermuis of sucade met rode portsaus      €4,50 

- Goulash         €4,00 

- Limburgs zoervleisj         €4,00 

- Poulet met champignon roomsaus       €4,00 

 

Kip- / kalkoenvlees 

- Kalkoenreepjes op roerbakgroenten in witte wijnsaus    €4,25 

- Kip pilaf         €4,00 

- Kipsaté         €4,25 

- Kiphaasjes of kip krokant met saus naar keuze     €4,25 

- Kip kerrie         €4,00 

Kalfsvlees 

- Poulet met champignon roomsaus       €5,65 

Vis 

- Visragout         €5,50 

- Gegratineerde visschotel        €6,00 

- Verse  zalm, gebakken of gepocheerd      €5,50 

 



 

 

 

Assortiment soepen: (250 cc per persoon)    Prijs per persoon 

Bouillon met (merg)balletjes en groenten of bloemkool    €2,65 

Bouillon met (merg)balletjes en asperges (seizoen)     €2,95 

Gebonden asperge-crème soep (seizoen)      €3,20 

Bospaddenstoelen roomsoep        €3,20 

Goulashsoep         €3,20 

Italiaanse tomatensoep        €3,20 

Tomatensoep met balletjes        €3,20 

Limburgse mosterd honingsoep       €3,20 

Andere soepen in overleg. 

Assortiment desserts: (200 cc per persoon) 

1 Soort bavarois of mousse        €3,75 

2 Soorten bavarois of mousse        €5.25 

Dessert buffet (3 soorten bavarois of mousse)      €6,00 

Diverse soorten bavarois en mousse: 

Advocaat 

Ananas 

Bosvruchten 

Chocolade 

Citroen / sinaasappel 

Chipolata 

Kaneel 

Koffie / Karamel 

Gemarmerde chocolade 

Mango 

Roomrijst of bavaroise, geserveerd met zwarte pruim en abrikoos 

Passievrucht 

Perzik 

Appel karamel 

Tiramisu 

Alle desserts worden gegarneerd met verse slagroom. 

Andere desserts in overleg. 

  



 

 

 

 

Buitenlandse buffetten: (minimaal 15 personen)   Prijs per persoon 

Italiaans buffet 

- Italiaans gekruide kalkoenreepjes met witte wijnsaus 

- Zalm, tilapiafilet en garnalen in basilicumsaus 

- Penne met groenten en olijfolie 

- Vlees in Italiaanse saus (ui, knoflook en gedroogde tomaatjes) 

- Tortellini met champignons gegratineerd met kaas 

- Groene salade met rucola, tomaat en mozzarella 

- Courgettesalade met rode ui en paprika 

- Fruitsalade 

- Olijven 

- Kruidenboter en tapenade 

- Diverse broodsoorten         €22,80 

Italiaans buffet optioneel       

 Meerprijzen 

- Italiaanse tomatensoep        €3,25 

- Kiphaasjes in witte wijnsaus, knoflook en zontomaatjes    €4,25 

- Varkenshaasje Napoli (met champignons, ham en paprika)    €4,50 

- Parmaham met meloen        €2,10 

- Lasagne         €3,10 

- Tiramisu         €3,60 

- Pastasalade met ruccola, ham en zontomaatjes     €1,90 

 

Internationaal buffet  

- Shoarma lasagne 

- Mexicaanse gehaktballetjes met taco saus 

- Rijst 

- Gegratineerde aardappelschotel met knoflook en ui 

- Griekse salade met feta 

- Koolsalade met appel en perzik 

- Fruitsalade 

- Olijven 

- Kruidenboter, roomboter en tapanade 

- Diverse broodsoorten         €22,00 

 

 

  



 

 

 

         

Limburgs buffet         Prijs per persoon 

- Jachtschotel (rundvlees) 

- Limburgs zuurvlees 

- Limburgse goulash 

- Rijst of aardappelgarnituur 

- Rauwkostsalade 

- Komkommersalade 

- Fruitsalade 

- Kruidenboter en roomboter 

- Diverse soorten brood         €22,45 

 

Hapjesbuffetten: (minimaal 25 personen)     Prijs per persoon 

Limburgs hapjesbuffet (koud) 

- Huzarensalade uit eigen keuken met rundvlees 

- Gevuld ei 

- Mousse van witte asperges met ei en ham 

- Balkenbrij blokjes met gekaramelliseerde appeltjes 

- Zwart brood domino’s met zult of kaas 

- Plank met Limburgse kaas- en hamsoorten 

- Salade met geitenkaas met honingdressing en noten 

- Kip salade met lichte kerrieroomsaus 

- Spiesje met gevulde dadel en zwarte pruim met spek 

- Gevulde champignon 

- Kruidenboter en roomboter 

- Leudalbrood en stokbrood        €21,80 

 

  

 

Limburgse hapjes buffetten zijn te combineren 

met het Limburgs buffet. 

  



 

 

 

 

Limburgs hapjes buffet(warm/koud)      Prijs per persoon 

- Gehaktballetjes in fruitsiroop (warm) 

- Gepaneerde kiphaasjes pikant (warm) 

- Beenham met een honing mosterdsaus (warm) 

- Huzarensalade met rundvlees uit eigen keuken 

- Gevuld ei 

- Balkenbrij salade met appeltjes 

- Asperge-ham monchou 

- Spiesjes met gevulde dadel en zwarte pruim met spek 

- Kleine cocktail van kip met lichte kerrieroomsaus 

- Aspergemousse met gerookte zalm 

- Kruidenboter en roomboter 

- Leudalbrood  en stokbrood        €22,95 

 

    

 

Luxe hapjes buffet (koud) 

 

- Diverse soorten kaas en paté 

- Asperge ham monchou rolletjes 

- Kipspiesje 

- Wrap met gerookte kip 

- Pikante gehaktballetjes 

- Meloen met ham 

- Gevuld ei 

- Gevuld flensje met roomkaas, zontomaat en rucola 

- Huzarensalade met rundvlees uit eigen keuken 

- Visspiesje met cocktailsaus 

- Fruitspiesjes 

- Kruidenboter en tapenade 

- Diverse broodsoorten         €22,15 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hapjes buffet (warm / koud)      Prijs per persoon 

- Mexicaanse gehaktballetjes met taco saus 

- Shoarma lasagne 

- Mini pasteitje 

- Ham met meloen 

- Fruitspiesjes 

- Salade caprese (verse tomaten, basilicum, mozzarella) 

- Waldorfsalade (verse knolselderie, appel en walnoten) 

- Komkommer met paté rozetje 

- Gevuld ei 

- Flensrolletje met roomkaas, rucola en zontomaatjes 

- Visspiesje met cocktailsaus 

- Kruidenboter en tapenade 

- Diverse broodsoorten         €24,30 

 

Wilt u iemand verrassen? Overweeg een lekkere tapas plank! 

Tapas plank ( vanaf 2 personen)     Prijs per persoon 

Bestellen minimaal 4 dagen van te voren!     €15,75 

(Zelf afhalen bij Trefcentrum Aldenghoor)  

Meloen met parmaham, 4 verschillende tapas hapjes, diverse kaassoorten, 

diverse vlees/worstsoorten, olijven, zontomaatjes, smeersels, diverse brood. 

 

Trefcentrum Aldenghoor biedt U ook de volgende mogelijkheden; 

- Lunch/Brunch 

- Diner 

- High tea 

- Bruiloften 

- Feesten van 10-400 personen 

- Koffietafels 

- Vergaderingen  & Conferenties 

- Personeelsfeesten & thema-avonden 

- Zalenverhuur         

 

Interesse; Neem vrijblijvend contact op met Lian Hendrix:  06-23238063  



 

 

 

 

 

Alle onderstaande hapjes kan men per 20 stuks per soort bestellen. 

(* staat voor warme gerechten) 

 

Hapjes  

 

 

 

 

 

 

Prijs per persoon 

Appelschijf met brie in parmaham 

Asperge-ham-monchou rolletjes 

 

Asperge mousse met ham en ei of gerookte zalm 

 

Bospaddenstoelen mousse 

Carpaccio (geserveerd in overleg vanaf €2,50 p.p.) 

Club sandwiches gerookte kip of gerookte zalm 

Flensje met parmaham of gerookte zalm 

Fruitspiesjes 

Garnalencocktailtje 

Gedroogde abrikoos, roomkaas en parmaham 

*Gevulde grote champignon (warm of koud) 

Glaasje meloenballetjes met uitgebakken parmaham 

Gevulde tomaatjes met kruidenkaas 

Gevuld ei 

Gevulde minibroodjes 

Gevulde pieper 

Geitenkaas in spek gebakken met honing knoflook 

Grote garnaal met dille honing saus 

Kaasvlindo met brie 

 

Karbonade rolletje 

 

 

 

€ 1,65 

€ 1,45 

€ 2,10 

€ 2,10 

………. 

 

€ 1,65 

€ 1,65 

€ 1,90 

€ 2,50 

€ 1,55 

€ 2,10 

€ 1,75 

€ 1,55 

€ 1,25 

€ 2,20 

€ 1,90 

€ 2,10 

€ 1,65 

€ 1,45 

€ 1,70 

 

 



 

 

 

 

 

Gerookte kip, rucola, pijnboompitjes en truffelroom 

Kip cocktailtje , zachte kerrieroomsaus 

*Kipspiesje (warm of koud) 

Lepel amuse met ham, kip of zalmmousse 

Lepeltje met paté crème 

Meloen schuitje met serrano ham 

Mini pasteitje met kipsalade 

Mini broodje  (luxe belegd) 

*Mini-hamburgertje 

*Mini-lasagne uit een muffinvorm 

Pikant gehaktballetje/meloen prikker 

*Pikante gehaktballetjes (5 st)Mexicaans 

*Quiche (smaak naar keuze) 

Rosbief met Italiaanse vulling 

 

*Soep; Koffiekopje (keuze naar wens) 

Verse zalm met cocktailsaus 

Wrap met gerookte zalm of kip 

Zalmmousse met gerookte zalm 

Zalmsoesjes(verse zalm) 

Zontomaatje met mozzarella en basilicum 

 

Zoete paprikamousse met parmahamrolletje 

 

Zuidvruchten spiesje (dadel roomkaas/spek/zwarte pruim) 

 

 

 

 

 

Prijs per persoon  

€ 2,10 

€ 2,50 

€ 2,10 

€ 1,65 

€ 1,65 

€ 2,10 

€ 1,65 

€ 2,20 

€ 2,75 

€ 2,60 

€ 1,75 

€ 1,75 

€ 2,30 

€ 1,75 

€ 2,30 

€ 2,65 

€ 1,75 

€ 2,20 

€ 2,00 

€ 1,65 

€ 2,10 

€ 2,10 

 

 

 



 

 

 

 

Algemene voorwaarden; 

 

Alle prijzen zijn exclusief service kosten. 

Trefcentrum Aldenghoor;  Servicekosten zijn 20% van de keuze, met een minimum van 2,50 p.p.  

Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Voor kinderen tot 10 jaar rekenen wij de halve prijs. U dient dit bij uw bestelling door te geven. 

Diëten en allergieën, graag vooraf aangeven. 

Prijswijzigingen onder voorbehoud.  

Prijzen per januari 2022. 

Wijziging van het aantal personen kan kosteloos tot één week van tevoren. 

Graag tijdig reserveren. Vol is vol. 

 

Trefcentrum Aldenghoor gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het versturen van offertes,  

opdrachtbevestigingen en facturen i.v.m. de partij afspraak. 

Wij bewaren uitsluitend die gegevens waartoe wij conform wetgeving verplicht zijn en uitsluitend gedurende de 

wettelijk voorgeschreven periode. Trefcentrum Aldenghoor verstrekt uw gegevens te nimmer aan een derde partij. 

 

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

Peter en Lian Hendrix-Franken 

Kasteellaan 7a 

6081AN Haelen 

www.trefcentrumaldenghoor.nl 

info@trefcentrumaldenghoor.nl 

Trefcentrum Aldenghoor ; 0475-592915 

Mobiel; 06-23238063 

   

 

Alle andere samenstellingen en wensen zijn mogelijk. 

Op aanvraag maken wij enkele suggesties voor u. 

 

http://www.trefcentrumaldenghoor.nl/

