
	
 
 
 
 

Welkom 

Bedankt voor uw interesse in onze 1,5 meter catering! 
In deze tijden is het juist extra belangrijk om de mooie momenten in het leven te blijven vieren. 
Wij willen u en uw dierbaren graag ontzorgen en dat speciale moment onvergetelijk maken.  

Ontzorgen is in ons geval een restauratieve beleving in uw eigen omgeving, zonder het zelf te hoeven 
opwarmen/koken, zonder disposables en zonder de afwas.  
Wij leveren waar van toepassing de gerechten inclusief borden, bestek, servetten en glaswerk zodat het 
meteen op tafel gezet kan worden.   

We hebben een selectie gemaakt om de speciale momenten (Juist in deze tijd) gedenkwaardig te maken. 
Er zijn twee mogelijkheden: 

- Aflevercatering tot aan de deur 
- Catering inclusief ondersteuning  

Onderstaande arrangement zijn slechts een kleine selectie van wat wij als Fles&Mes catering voor u kunnen 
verzorgen. Graag attenderen wij u erop dat deze arrangementen naar wens kunnen worden aangepast of 
uitgebreid!  

 
FRUITS DE MER 
Zijn u en uw gasten echte visliefhebbers, dan is het Fruits de Mer arrangement echt iets voor jullie! 
Laat u thuis of op een andere locatie naar keuze verrassen door dit luxe arrangement. 
Wij leveren het Fruits de Mer arrangement inclusief borden, bestek en servetten zodat het meteen op tafel 
kan worden gezet. 
 
Het arrangement bestaat uit de volgende gerechten p.p. 

• Plateau Fruits de Mer 
- Krabscharen (Noordzee) 
- Gamba’s 
- Oesters 
- Scheermessen 
- Verse rivierkreeftjes 
- Sashimi van zalm 

• Groene salade met haricoverts, peultjes enz. 
• Poké bowl 

Salade van sushirijst en wakame met garnering van surimi, mais, rode paprika,  
verse zalm en lente ui. 

• Vers desembrood met smeersels 
• Sauzen: Remoulade-, cocktailsaus en aoli   

Overige informatie:  
- Eetbaar gewicht is minimaal 800 gr p.p. 
- Te bestellen vanaf minimaal 2 personen 
- Wordt incl. toebehoren zo kort mogelijk na bereiding afgeleverd (Op het gewenste tijdstip) 
 

INCL. BTW   
 € 55,00 p.p.  

 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
 
TIP: Bestel een fles bijpassende wijn 
Terroir Grinou Sauvignon Blanc Reserve    
Een kristalachtige kleur met bleke tinten. De geuren van tropisch fruit als ananas en grapefruit gecombineerd 
met de aroma’s van steenvruchten als perzik en nectarine en de geuren van zoete bloemen als kamperfoelie, 
vlierbloesem en jasmijn. In zijn smaak is de wijn levendig droog met structuren van limoen en citroen met 
erdoor verweven nuances van vlierbloesem en perzik. In de afdronk een langdurige frisheid. 

 
INCL. BTW   

                      € 17,50 Per fles 
 
“Net dat beetje extra…” 
Bent u op zoek naar net dat beetje extra tijdens het diner 
Dat kan!  
 
FRUITS DE MER ROYAAL 
Het bovenstaand arrangement maar dan met de volgende aanvulling: 

• Een halve kreeft p.p. 
• Een chocolade dessert    

 
INCL. BTW   
€ 77,50 p.p. 
 

SHARING DINNER  
Genieten van diverse kleine gerechtjes. 
Wij leveren het Sharing dinner arrangement inclusief borden, bestek, servetten en glaswerk zodat het 
meteen op tafel kan worden gezet. 
 
Het arrangement bestaat uit de volgende gerechten p.p. 

• Charcuterie  
• Kopje huisgemaakte soep (Wisselende soep) 
• Focaccia toast met divers beleg: Roombrie, tomatensalsa en een rilette van kippendij 
• Mini wraps: 

1x Zalm en roomkaas  
1x Serranoham met tappenade 

• Vers desembrood met diverse smeersels zoals hummus en roomboter 
• Verse salade van krielaardappel, bosui, bleekselderij en crème fraiche 
• Albondigas: 

Gehaktballetjes in een heerlijke Spaanse tomatensaus 
• Gemarineerde drumsticks (Vadouvan marinade) 
• Zalm met fregola pasta en tomaat- pestosaus 
• Mini runderburger  

 
Overige informatie:  
- Te bestellen vanaf minimaal 2 personen 
- Wordt incl. toebehoren zo kort mogelijk na bereiding afgeleverd (Op het gewenste tijdstip) 
 

INCL. BTW   
          € 50,- p.p. 

 
 
 



	
 
 
 
DRIEGANGENDINER (Inclusief drank) 
Echt even genieten van een restaurantbeleving bij u thuis! 
Dit is het perfecte arrangement om een verjaardag, trouwdag of  
een ander bijzonder moment samen uitgebreid te vieren.  
 
HOE WERKT HET?  
Wij komen naar u toe en plaatsen een tafeltje bij de voordeur. Op deze tafel serveren wij de gerechten per 
gang op ingedekte plateaus die u kunt afhalen. Wij komen op een later moment terug om het glaswerk, 
servies en bestek op te halen en uiteraard doen wij de afwas!  
 
Naast de gerechten leveren wij per gang bijpassende wijnen, flessen water (Plat of bruis). 
Bent u geen wijndrinker? Dan zal de wijn worden vervangen door speciaal bier of frisdrank.  
 
Voorgerechten: 
Staeak tartare met een vleugje Oosters  
Rund, Jaune d'oeuf saus, krokante ui, gefrituurde kappertjes en een sesam-mayonaise 
 
Of  
 
Gerookte zalm 
Zalm met dille en citroen marinade, radijs, rode biet en een mierikswortel-mayonaise 
 
Hoofdgerechten 
Dry aged rib eye (180g) met Roseval aardappels en verse groenten 
 
Of  
 
Kabeljauw met Roseval aardappels en verse groenten 
 
Dessert 
Chocolade dessert 
Chocolade bisque met een pure chocolade	ganache en een karamel fudge, witte chocolademousse 
afgemaakt met een chocolade tuille 
 
 
TIP: Naast de bovenstaande gangen is het mogelijk om charcuterie of een kopje huisgemaakte soep toe te 
voegen als extra gang. 
 
Overige informatie:  
- Te bestellen vanaf minimaal 2 personen 
- Wordt incl. toebehoren zo kort mogelijk na bereiding afgeleverd (Op het gewenste tijdstip) 
 

INCL. BTW   
 € 90,- p.p.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
 
 
BORRELPLATEAU (Koud) 
Heeft u iets te vieren maar heeft u geen zin om zelf lang in de keuken te staan?  
Laat ons dan een heerlijke borrelplateau p.p. bij uw thuis leveren.  
Wij leveren het borrelplateau op passende schalen.  
 
Het arrangement bestaat uit de volgende gerechten p.p. 

• Crudité 
Verschillende rauwe groenten met een frisse dip van Griekse yoghurt 

• Nacho’s met Mexicaanse tomatensalsa 
• Mini wraps in drie verschillende smaken   

- Gerookte zalm en kruidenkaas 
- Hummus en geroosterde groenten 
- Harissa en olijventapenade met Serranoham 

• Charcuterie  
• Vers desembrood met tomatentapenade, hummus en tzatziki 
• Focaccia toast met divers beleg tomatensalsa met mozzarella en basilicum 
• Rillete van boerderij hoender, en roombrie 
• Olijven in huisgemaakte marinade 
• Twee soorten boerenkaas geserveerd met appelstroop 

Overige informatie:  
- Te bestellen vanaf minimaal 2 personen 
- Wordt incl. toebehoren zo kort mogelijk na bereiding afgeleverd (Op het gewenste tijdstip) 
 

INCL. BTW   
          € 20,- p.p. 

HIGH TEA 
Laat u verrassen door onze uitgebreide High Tea bij u thuis. Wij leveren de High Tea inclusief borden, 
glaswerk, bestek en 1 liter heet water per persoon. De gerechten worden serveer klaar geleverd.  
 
Onze High Tea bestaat uit de volgende gerechten  
• Huisgemaakte zoetigheden 
• Ovenverse scones geserveerd met jam en clotted cream 
• Twee soorten taart 
• Broodjes met wisselend beleg en garnituren (Twee soorten beleg) 
• Omelettaart van geroosterde groente en geitenkaas 
• Kopje huisgemaakte soep (Wisselende soep) 
• Een royaal assortiment van diverse verse thee (Incl. 1 liter heet water p.p.) 
 
Overige informatie:  
- Te bestellen vanaf minimaal 2 personen 
- Wordt incl. toebehoren zo kort mogelijk na bereiding afgeleverd (Op het gewenste tijdstip) 
- Let op! De High Tea kan niet glutenvrij en/of lactosevrij geserveerd worden 
 

INCL. BTW   
          € 21,- p.p. 

 
TIP: Bestel een fles bijpassende wijn of begin de High Tea met een glaasje Cava 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
 
UITBREIDINGEN 
Met onderstaande producten is uw bestelling uit te breiden. 
Mist u iets in deze lijst, laat het ons zeker weten, wellicht kunnen wij dit toch leveren 
 

• DRANKEN       
Drankjes leveren wij gekoeld (Indien van toepassing)    INCL. BTW 
Dranken worden gekoeld aangeleverd in een bijpassende koeler   (Prijzen per fles) 
 
Cava          € 17,50  
Wijn (Rood, wit en rosé)        v.a. € 15.00  
Mineraalwater 0,7 L (plat of bruis)       € 4.00    
Frisdrank 1,1,liter (Pepsi, Pepsi Max, Sisi Lipton Ice-T regular)    € 4.00   
Bierpakket Leffe (2 x Leffe Blond, 2x Leffe Dubbel en 2 Leffe Tripel)   € 15,50 
Speciaal bier Verrassingspakket (6 verschillende speciaal bieren)   € 18,50-  
 
Ongeopende flessen drank die “te veel” zijn afgenomen kunnen zonder kosten  
geretourneerd worden, mits in acceptabele hoeveel heden zijn besteld.  
 

• GERECHTEN 
Charcuterie 2 personen (Tussengang)      € 19,- 
Kop huisgemaakte soep        € 6,- 
Chocolade dessert        € 10,50 
 

• OVERIG 
Bos bloemen incl. vaas (Groot)       € 38,- 
 
 
DIEETWENSEN 
Mochten er dieetwensen zijn, dan horen wij dit graag.   
Dan kunnen wij met de inkoop van de ingrediënten en de voorbereidingen op de dag zelf hier rekening mee 
houden. Aan dieetwensen kunnen extra kosten verbonden zijn. 
 
BESTELLING PLAATSEN 
Plaats gemakkelijk uw bestelling via ons online bestelformulier (Of telefonisch tijdens kantooruren),  
Minimaal 24 uur van tevoren. In geval van een bestelling voor maandag, 48 uur vooraf. 
Het is mogelijk om uw bestelling zeven dagen per week te laten bezorgen.  
Bij het plaatsen van de bestelling hebben wij de volgende gegevens nodig: 
 
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Openingstijden kantoor 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur   
Mail: info@flesenmes.nl | Telefoonnummer: 078-6356358 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


