
WINTER
WINTER DINING OUT OF THE BOX



FEESTDAGEN

De decembermaand nadert. Tijd om na te denken over Kerstmis in

uitzonderlijke omstandigheden. Terugblikken, het jaar afsluiten en

proosten op betere tijden in het nieuwe jaar. Wij denken graag met u

mee over culinaire verwennerij met onvergetelijke details en 

Corona-proof mogelijkheden. Want ook deze winter bieden wij u

Kookkunst op Locatie! 

Bestel daarom dit jaar uw winterdinerbox via CateringMeesters.nl voor

uw personeel of relaties. Een uniek cadeau waarmee in een

handomdraai een heerlijk diner op tafel getoverd kan worden. 

Te bestellen vanaf 2 personen. De box is vanaf nu te bestellen.

Wilt u de boxen ludiek en Corona-proof uitdelen? Bijvoorbeeld op uw

eigen terrein vanuit onze foodtruck met een heerlijk drankje erbij of

middels een drive-through met een feestje in eigen auto. Wij delen

graag onze ideeën.

Met gastvrije groet, 

Het team van CateringMeesters



Onze winterdinerbox is met zorg en aandacht samengesteld en bereid

door onze chef. Verse en huisgemaakte gerechten met zoveel mogelijk

lokale ingrediënten. De winterdinerbox wordt gekoeld en volgens

HACCP-normen geleverd. U hoeft slechts de laatste hand te leggen

aan de gerechten. Bent u niet echt een 'keukenprins of -prinses', geen

enkel probleem! Een uitvoerige bereidingswijze wordt bijgesloten, zodat

u onbezorgd en zo min mogelijk in de keuken hoeft te staan.

Kookervaring is niet nodig, in een handomdraai zet u dit 

4-gangenfeest menu op tafel.  

4-gangen CateringMeesters winterdiner

Bloemkoolpannacotta | coquille | in biet gemarineerde zalm |

macadamiacrème | truffelmayonaise | kruidensla | desem-kletskop

***

Cappuccino van pompoen | baharat-room

***

Hertenrack | groene kool | knolselderijmousseline | wildjus |

hazelnootcrunch

***

Witte chocolademousse met limoen | yoghurt-dragon hangop |

gemarineerde biet | bramenjus | venkelkrokantje

Het diner is inclusief brood van Lekker Brood, boter en heerlijke

zoetigheden van Chox.

4-gangen winterdiner   

Passende wijn uit hoger segment 

CATERINGMEESTERS  WINTERDINERBOX

€ 79,50 per twee personen incl. btw 

€ 22,50 per fles incl. btw



Uiteraard hebben we ook een

vegetarische variant samengesteld. 

4-gangen vegetarisch winterdiner

Bloemkoolpannacotta |

gemarineerde biet | terrine van

kaas | macadamiacrème |

truffelmayonaise | kruidensla |

desem-kletskop 

***

Cappuccino van pompoen |

baharat-room 

***

Risotto | boleet | groene asperge |

gepofte knolselderij | 

parmezaan-kletskop

***

Witte chocolademousse met limoen

| yoghurt-dragon hangop |

gemarineerde biet | bramenjus |

venkelkrokantje

Het diner is inclusief brood van

Lekker Brood, boter en heerlijke

zoetigheden van Chox.

CATERINGMEESTERS WINTERDINERBOX

Vegetarische variant 

€ 62,50 per twee personen incl. btw 

€ 22,50 per fles incl. btw

4-gangen vegetarisch winterdiner

Passende wijn uit hoger segment



Naast het luxe 4-gangendiner en het

vegetarische menu hebben we een

derde variant samengesteld speciaal

voor het hele gezin. 

4-gangen winterdiner voor het hele

gezin

Carpaccio van zalm | kapperappel |

zoetzure groente | kruidensla |

truffelmayonaise

***

Cappuccino van pompoen | 

baharat-room

***

Parelhoender | groene kool |

knolselderijmousseline | gevogeltejus |

hazelnootcrunch

***

Witte chocolademousse met limoen |

yoghurt-dragon hangop |

gemarineerde biet | bramenjus|

venkelkrokantje

Het diner is inclusief brood van Lekker

Brood, boter en heerlijke zoetigheden

van Chox.

CATERINGMEESTERS WINTERDINERBOX

Allergieën en dieetwensen

Heeft u speciale dieetwensen? Laat het ons weten, zodat wij de gerechten

of receptuur kunnen aanpassen. Mogelijk bereken wij voor bepaalde

menu-aanpassingen een meerprijs door. 

€ 75,00 per twee personen incl. btw 

€ 22,50 per fles incl. btw

4-gangen winterdiner gezin

Passende wijn uit hoger segment 

Winterdiner voor het hele gezin 



Welke dinerbox?

Voor hoeveel personen?

Welke datum?

Thuisbezorgd of afhalen?

Passende wijn erbij? 

Eventuele dieetwensen? 

BEZORGEN 

Voor de eerste 20 km berekenen we geen bezorgkosten. Vervolgens

hanteren we onderstaande tarieven:

20 km – 50 km      = €   7,50

50 km – 90 km      = € 19,50

90 km – 150 km    = € 23,00

Bij een bestelling en bezorgen van meer dan 25 pakketten maken we

graag een offerte op maat.

BESTELLEN

Bestel nu één van onze dinerboxen door een e-mail te sturen naar

sales@cateringmeesters.nl of bel ons op 070-7200720. Voor de bestelling

vernemen wij graag het volgende: 

Geef uw bestelling uiterlijk 2 werkdagen voor leverdatum aan ons door.   

Na uw wensen besproken te hebben ontvangt u van ons een

bevestiging met een factuur. Na betaling van de factuur is uw

bestelling definitief. 

CateringMeesters, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag

070-7200720 | sales@cateringmeesters.nl 

BEZORGEN EN  BESTELLEN



FOOD

You don't need a silver fork to eat good food.
Paul Prudhomme

COOKING

IS LOVE MADE

VISIBLE


