
Buffet FLOOR TOM
• Kipcocktail met ananas, zongedroogde 

tomaatjes, mozzarella en pestomayonaise
• Cocktail van gepocheerde zalmfilet met 

kappertjes, rode ui, bieslook en cognacsaus
• Cocktail van vers gesneden seizoen fruit met 

Marokkaanse munt

• Runderhaaspuntjes in truffel-portsaus
• Pangasius rolletjes gevuld met gerookte zalm, 

forel en garnaaltjes
• Maiskipfilet omwikkeld met gerookt spek en 

Stroganoffsaus
• Gehaktballetjes met satésaus en tomatensaus
• Aardappelgratin
• Witte rijst met verse groenten
• Rauwkost salades
• Stokbrood met kruidenboter en 

olijventapenade

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

 

Dessert buffet
De koude en warme buffetten zijn uit 
te  breiden met een fraai en smaakvol 

dessertbuffet bestaande uit diverse soorten 
bavarois, vers fruitsalade, ijstaarten en 

chocolademousse, gedecoreerd met verse 
slagroom en exotisch fruit.

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

• Gevulde eieren
• Ham met meloen
• Haring op rogge-

brood
• Toast met gerookte 

vissoorten
• Cupje filet american 

met ui en ei

• Stokbrood met brie, 
walnoot en druif

• Amuselepel carpac-
cio, oude kaas en 
pesto dressing

• Spiesje van mozzarel-
la, olijf, cherrytomaat 
en verse basilicum

UW KEUZEHULP: 
Bedrijfs- & personeelsfeest: Assortiment hapjes  
(blz. 3) of één van de drum buffetten (blz. 1-2).
Vergadering: Lunchbuffet (blz. 5).
Uw feest gelegenheid (binnen): Eén van de drum 
buffetten (blz. 1-2) of het stamppottenbuffet (blz. 6).
Uw feest gelegenheid (buiten): Wat dacht u van 
een BBQ buffet (blz. 7).
Bruiloft: Doe het eens anders met tapas (blz. 4), luxe 
hapjes (blz. 3) of een drum buffet (blz. 1-2)
Koffietafel: Lunchbuffet (blz. 5).

Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van 
toepassing. Deze worden op aanvraag toegestuurd. De UVH zijn 

bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Catering brochure
’t DRUMMERKE

INHOUD KOUDE & WARME BUFFETTEN 
DESSERTBUFFET | ASSORTIMENT KOUDE 
& LUXE  HAPJES | TAPAS BUFFET | LUNCH 
BUFFET | STAMPPOTTEN BUFFET | BBQ

Assortiment KOUDE HAPJES

Assortiment vanaf 100 stuks te bestellen 
(ca. 20 personen) - zie onze prijslijst

• Gevuld eitje met 
zalmmousse

• Amuselepel met 
carpaccio, truffel en 
ganzenlevermousse

• Spinazie cupje met 
gerookte paling en 
kruidenroomkaas

• Sushi en sashimi
• Toast met gegrilde 

rosbief, balsamico en 

geitenkaas
• Stokbroodje 

met romige brie, 
framboos en walnoot

• Cupje met 
Filet American, 
Amsterdams uitje en 
kwartelei

• Amuseschelpje met 
rivierkreeftjes, witlof, 
cocktailsaus en 
kaviaar

Assortiment “LUXE” HAPJES

Assortiment vanaf 100 stuks te bestellen 
(ca. 20 personen) - zie onze prijslijst

Feestelijk aanbod
www.drummerke.nl

Bestel uw catering

ADRESGEGEVENS:
 

Sambeekseweg 23 | 5831 GK Boxmeer

T. 0485 57 65 51  | M. 06 22 97 09 52

2 3

Bezorging
Wij bezorgen uw catering naar wens, in 

de daarvoor bestemde warmhoudschalen, 
inclusief servies & bestek op uw (feest)

locatie! Vraag naar onze bezorgtarieven.

EEN HEERLIJK  GETAPT BIERTJE 
OP UW FEESTLOCATIE BEHOORT 
OOK TOT DE MOGELIJKHEDEN 



Catering

TAPAS Buffet
Koude gerechten:

• Tomatensalade met feta, rode ui, kappertjes en 
olijf

• Bloemkoolsalade met tomaat en geraspte kaas
• Assortiment olijven
• Zeevruchtensalade 
• Gedroogde ham soorten met galia meloen en 

honing meloen
• Peppadews gevuld met kruidenroomkaas
• Frisse luxe slamelange met dressing apart 

geserveerd
• Diverse broodsoorten met dipjes, kruidenboter en 

gezouten roomboter

Warme gerechten:

• Ananas sticks omwikkeld met gerookt spek
• Rijkelijk gevulde omelet
• Gemarineerde reuzengarnalen in knoflooksaus
• Chicken Wings en chilisaus
• Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
• Gegrilde vlees spiesjes 
• Sous vide gegaarde Spare Ribs

Afname min. 25 personen - zie onze prijslijst

LUNCH Buffet
Keuze uit:
• Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes, en 

lente-ui
• Heldere runderbouillon met verse soepgroenten 

en tuinkruiden
• Licht gebonden champignonsoep met blokjes 

beenham
• Krokant pasteitje met kippenragout en padden-

stoelen (meerprijs zie onze prijslijst)

Assortiment harde en zachte broodjes, 
luxe belegd met o.a.:

• Gerookte zalm
• Carpaccio
• Romige brie
• Beenham en Beemster gatenkaas
• Gegrilde rosbief
• Filet American

Geserveerd met:

• Jus ‘d Orange, dagverse melk, Chaudfontaine 
blauw 

• Vers handfruit

Afname min. 10 personen - zie onze prijslijst

STAMPPOTTEN Buffet
• Boerenkoolstamppot met uitgebakken spekjes
• Zuurkoolstamppot
• Wortelenstamppot
• Gebraden gehaktbal in kalfsjus
• Rookworst of braadworst
• Runderstoofvlees

Geserveerd met piccalilly, zilveruitjes en augurk
Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

BBQ DRUMS 
• Kipsaté
• Hamburger  

100 % rundvlees
• Mexicaanse  

barbecue worst
• Kruidige Shaslick  

met ui en paprika

• Rundvleessalade
• Rauwkost salades

• Stokbrood met  
kruidenboter

• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus

excl. BBQ en gas

BBQ PERCUSSION

• Gemarineerde  
speklap

• Hamburger  
100 % rundvlees

• Gekruide biefstuk
• Saté van de haas
• Schouderkarbonade
• Gemarineerde  

drumstick

• Rundvleessalade
• Pastasalade
• Rauwkost salades
• Vers fruitsalade

• Stokbrood met krui-
denboter

• Satésaus
• Knoflooksaus
•  Cocktailsaus

excl. BBQ en gas

Midzomer BBQ’S
Afname min. 15 personen  - zie onze prijslijst

Ons aanbod in cateringbuffetten past in 
elk seizoen. Een winterse stamppot, een 

zomerse BBQ, een feestelijk hapje!

Buffet SNARE DRUM
• Rundvleessalade
• Pastasalade (seizoensgebonden)
• Aardappel-zalm salade
• Malse stukjes kipsaté in satésaus
• Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus
• Gegrilde zalmfilet met Hollandaise saus
• Aardappelgratin
• Witte rijst met verse gestoomde groenten
• Rauwkost salades
• Stokbrood met kruidenboter

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

Buffet BASS DRUM
• Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes en 

lente-ui
• Heldere runderbouillon met verse soepgroenten 

en tuinkruiden
• Mini broodjes met kruidenboter en tapenade

• Saté van de haas in satésaus
• Sous vide gegaarde kipfilet in kerrie-gembersaus 

en tropisch fruit
• Gegrilde beenham met bruine suiker, kruidnagel 

en cognac
• Gekookte krieltjes met knoflook-tijm olie
• Witte rijst met tomaat, mais en velderwtjes
• Vers fruitsalade

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst
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Catering

TAPAS Buffet
Koude gerechten:

• Tomatensalade met feta, rode ui, kappertjes en 
olijf

• Bloemkoolsalade met tomaat en geraspte kaas
• Assortiment olijven
• Zeevruchtensalade 
• Gedroogde ham soorten met galia meloen en 

honing meloen
• Peppadews gevuld met kruidenroomkaas
• Frisse luxe slamelange met dressing apart 

geserveerd
• Diverse broodsoorten met dipjes, kruidenboter en 
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• Ananas sticks omwikkeld met gerookt spek
• Rijkelijk gevulde omelet
• Gemarineerde reuzengarnalen in knoflooksaus
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• Gegrilde vlees spiesjes 
• Sous vide gegaarde Spare Ribs
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• Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes, en 

lente-ui
• Heldere runderbouillon met verse soepgroenten 
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• Licht gebonden champignonsoep met blokjes 

beenham
• Krokant pasteitje met kippenragout en padden-

stoelen (meerprijs zie onze prijslijst)

Assortiment harde en zachte broodjes, 
luxe belegd met o.a.:

• Gerookte zalm
• Carpaccio
• Romige brie
• Beenham en Beemster gatenkaas
• Gegrilde rosbief
• Filet American

Geserveerd met:

• Jus ‘d Orange, dagverse melk, Chaudfontaine 
blauw 

• Vers handfruit

Afname min. 10 personen - zie onze prijslijst

STAMPPOTTEN Buffet
• Boerenkoolstamppot met uitgebakken spekjes
• Zuurkoolstamppot
• Wortelenstamppot
• Gebraden gehaktbal in kalfsjus
• Rookworst of braadworst
• Runderstoofvlees

Geserveerd met piccalilly, zilveruitjes en augurk
Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

BBQ DRUMS 
• Kipsaté
• Hamburger  

100 % rundvlees
• Mexicaanse  

barbecue worst
• Kruidige Shaslick  

met ui en paprika

• Rundvleessalade
• Rauwkost salades

• Stokbrood met  
kruidenboter

• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus

excl. BBQ en gas

BBQ PERCUSSION

• Gemarineerde  
speklap

• Hamburger  
100 % rundvlees

• Gekruide biefstuk
• Saté van de haas
• Schouderkarbonade
• Gemarineerde  

drumstick

• Rundvleessalade
• Pastasalade
• Rauwkost salades
• Vers fruitsalade

• Stokbrood met krui-
denboter

• Satésaus
• Knoflooksaus
•  Cocktailsaus

excl. BBQ en gas

Midzomer BBQ’S
Afname min. 15 personen  - zie onze prijslijst

Ons aanbod in cateringbuffetten past in 
elk seizoen. Een winterse stamppot, een 

zomerse BBQ, een feestelijk hapje!

Buffet SNARE DRUM
• Rundvleessalade
• Pastasalade (seizoensgebonden)
• Aardappel-zalm salade
• Malse stukjes kipsaté in satésaus
• Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus
• Gegrilde zalmfilet met Hollandaise saus
• Aardappelgratin
• Witte rijst met verse gestoomde groenten
• Rauwkost salades
• Stokbrood met kruidenboter

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

Buffet BASS DRUM
• Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes en 

lente-ui
• Heldere runderbouillon met verse soepgroenten 

en tuinkruiden
• Mini broodjes met kruidenboter en tapenade

• Saté van de haas in satésaus
• Sous vide gegaarde kipfilet in kerrie-gembersaus 

en tropisch fruit
• Gegrilde beenham met bruine suiker, kruidnagel 

en cognac
• Gekookte krieltjes met knoflook-tijm olie
• Witte rijst met tomaat, mais en velderwtjes
• Vers fruitsalade

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst
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Catering
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• Diverse broodsoorten met dipjes, kruidenboter en 

gezouten roomboter

Warme gerechten:

• Ananas sticks omwikkeld met gerookt spek
• Rijkelijk gevulde omelet
• Gemarineerde reuzengarnalen in knoflooksaus
• Chicken Wings en chilisaus
• Gehaktballetjes in pittige tomatensaus
• Gegrilde vlees spiesjes 
• Sous vide gegaarde Spare Ribs

Afname min. 25 personen - zie onze prijslijst

LUNCH Buffet
Keuze uit:
• Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes, en 

lente-ui
• Heldere runderbouillon met verse soepgroenten 

en tuinkruiden
• Licht gebonden champignonsoep met blokjes 

beenham
• Krokant pasteitje met kippenragout en padden-

stoelen (meerprijs zie onze prijslijst)

Assortiment harde en zachte broodjes, 
luxe belegd met o.a.:

• Gerookte zalm
• Carpaccio
• Romige brie
• Beenham en Beemster gatenkaas
• Gegrilde rosbief
• Filet American

Geserveerd met:

• Jus ‘d Orange, dagverse melk, Chaudfontaine 
blauw 

• Vers handfruit

Afname min. 10 personen - zie onze prijslijst

STAMPPOTTEN Buffet
• Boerenkoolstamppot met uitgebakken spekjes
• Zuurkoolstamppot
• Wortelenstamppot
• Gebraden gehaktbal in kalfsjus
• Rookworst of braadworst
• Runderstoofvlees

Geserveerd met piccalilly, zilveruitjes en augurk
Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

BBQ DRUMS 
• Kipsaté
• Hamburger  

100 % rundvlees
• Mexicaanse  

barbecue worst
• Kruidige Shaslick  

met ui en paprika

• Rundvleessalade
• Rauwkost salades

• Stokbrood met  
kruidenboter

• Satésaus
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus

excl. BBQ en gas

BBQ PERCUSSION

• Gemarineerde  
speklap

• Hamburger  
100 % rundvlees

• Gekruide biefstuk
• Saté van de haas
• Schouderkarbonade
• Gemarineerde  

drumstick

• Rundvleessalade
• Pastasalade
• Rauwkost salades
• Vers fruitsalade

• Stokbrood met krui-
denboter

• Satésaus
• Knoflooksaus
•  Cocktailsaus

excl. BBQ en gas

Midzomer BBQ’S
Afname min. 15 personen  - zie onze prijslijst

Ons aanbod in cateringbuffetten past in 
elk seizoen. Een winterse stamppot, een 

zomerse BBQ, een feestelijk hapje!

Buffet SNARE DRUM
• Rundvleessalade
• Pastasalade (seizoensgebonden)
• Aardappel-zalm salade
• Malse stukjes kipsaté in satésaus
• Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus
• Gegrilde zalmfilet met Hollandaise saus
• Aardappelgratin
• Witte rijst met verse gestoomde groenten
• Rauwkost salades
• Stokbrood met kruidenboter

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

Buffet BASS DRUM
• Italiaanse tomatensoep met gehaktballetjes en 

lente-ui
• Heldere runderbouillon met verse soepgroenten 

en tuinkruiden
• Mini broodjes met kruidenboter en tapenade

• Saté van de haas in satésaus
• Sous vide gegaarde kipfilet in kerrie-gembersaus 

en tropisch fruit
• Gegrilde beenham met bruine suiker, kruidnagel 

en cognac
• Gekookte krieltjes met knoflook-tijm olie
• Witte rijst met tomaat, mais en velderwtjes
• Vers fruitsalade

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

1 4 5 6 7
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Buffet FLOOR TOM
• Kipcocktail met ananas, zongedroogde 

tomaatjes, mozzarella en pestomayonaise
• Cocktail van gepocheerde zalmfilet met 

kappertjes, rode ui, bieslook en cognacsaus
• Cocktail van vers gesneden seizoen fruit met 

Marokkaanse munt

• Runderhaaspuntjes in truffel-portsaus
• Pangasius rolletjes gevuld met gerookte zalm, 

forel en garnaaltjes
• Maiskipfilet omwikkeld met gerookt spek en 

Stroganoffsaus
• Gehaktballetjes met satésaus en tomatensaus
• Aardappelgratin
• Witte rijst met verse groenten
• Rauwkost salades
• Stokbrood met kruidenboter en 

olijventapenade

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

 

Dessert buffet
De koude en warme buffetten zijn uit 
te  breiden met een fraai en smaakvol 

dessertbuffet bestaande uit diverse soorten 
bavarois, vers fruitsalade, ijstaarten en 

chocolademousse, gedecoreerd met verse 
slagroom en exotisch fruit.

Afname min. 15 personen - zie onze prijslijst

• Gevulde eieren
• Ham met meloen
• Haring op rogge-

brood
• Toast met gerookte 

vissoorten
• Cupje filet american 

met ui en ei

• Stokbrood met brie, 
walnoot en druif

• Amuselepel carpac-
cio, oude kaas en 
pesto dressing

• Spiesje van mozzarel-
la, olijf, cherrytomaat 
en verse basilicum

UW KEUZEHULP: 
Bedrijfs- & personeelsfeest: Assortiment hapjes  
(blz. 3) of één van de drum buffetten (blz. 1-2).
Vergadering: Lunchbuffet (blz. 5).
Uw feest gelegenheid (binnen): Eén van de drum 
buffetten (blz. 1-2) of het stamppottenbuffet (blz. 6).
Uw feest gelegenheid (buiten): Wat dacht u van 
een BBQ buffet (blz. 7).
Bruiloft: Doe het eens anders met tapas (blz. 4), luxe 
hapjes (blz. 3) of een drum buffet (blz. 1-2)
Koffietafel: Lunchbuffet (blz. 5).

Op al onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van 
toepassing. Deze worden op aanvraag toegestuurd. De UVH zijn 

bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Catering brochure
’t DRUMMERKE

INHOUD KOUDE & WARME BUFFETTEN 
DESSERTBUFFET | ASSORTIMENT KOUDE 
& LUXE  HAPJES | TAPAS BUFFET | LUNCH 
BUFFET | STAMPPOTTEN BUFFET | BBQ

Assortiment KOUDE HAPJES

Assortiment vanaf 100 stuks te bestellen 
(ca. 20 personen) - zie onze prijslijst

• Gevuld eitje met 
zalmmousse

• Amuselepel met 
carpaccio, truffel en 
ganzenlevermousse

• Spinazie cupje met 
gerookte paling en 
kruidenroomkaas

• Sushi en sashimi
• Toast met gegrilde 

rosbief, balsamico en 

geitenkaas
• Stokbroodje 

met romige brie, 
framboos en walnoot

• Cupje met 
Filet American, 
Amsterdams uitje en 
kwartelei

• Amuseschelpje met 
rivierkreeftjes, witlof, 
cocktailsaus en 
kaviaar

Assortiment “LUXE” HAPJES

Assortiment vanaf 100 stuks te bestellen 
(ca. 20 personen) - zie onze prijslijst

Feestelijk aanbod
www.drummerke.nl

Bestel uw catering

ADRESGEGEVENS:
 

Sambeekseweg 23 | 5831 GK Boxmeer

T. 0485 57 65 51  | M. 06 22 97 09 52

2 3

Bezorging
Wij bezorgen uw catering naar wens, in 

de daarvoor bestemde warmhoudschalen, 
inclusief servies & bestek op uw (feest)

locatie! Vraag naar onze bezorgtarieven.

EEN HEERLIJK  GETAPT BIERTJE 
OP UW FEESTLOCATIE BEHOORT 
OOK TOT DE MOGELIJKHEDEN 
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