
 
Party Catering Company  

                      Metsemakers Starmans,                         

Schoolstraat 1, 

6049 BM Herten 0475332810. 

Lente menu: Per stuk 5,50 euro 6 stuks 29,00 euro 

Maaltijd service Gratis gekoelde bezorging, houdbaar bij -18*C  6 maanden 

 

• Gehaktbal Bloemkool - met gebakken aardappeltjes 
• Rundersaucijs in jus - met gemengde groenten en aardappelpuree 
• Goulash met rijst en Erwtjes 
• Slavinken - wok groentjes met aardappelen 
• Gehaktballetjes - in uiensaus met rijst en erwtjes 
• Kip Pilaph met rijst en erwtjes 
• Kipfilet in roomsaus - met rijst en erwten en worteltjes 
• Karbonade lapje in pepersaus - met lente groentjes 
• Bami goreng - met saté 
• Nasi goreng - met ajampangang  
• Varkenspoulet - in Jagersaus, aardappeltjes en bloemkool 
• Zuurvlees - met aardappeltjes en sperzieboontjes 
• Gebraden kippen drumsticks - gebakken aardappeltjes, erwten en worteltjes. 
• Kalkoen filet rode wijnsaus - gebakken aardappeltjes, peultjes 
• Gestoofd runderlapje - in jus met puree en tuinbonen 
• Duiveltjesvlees - met gebakken aardappelschijfjes en schorseneren 
• Chili concarne - met aardappelpuree 
• Gepocheerde zalm - met broccoli en aardappeltjes meerprijs 1,00 euro 
• Zalm - in vissaus met puree, bospeen en sugarsnaps meerprijs 1,00 euro 
• Lente stamppotje met gehaktbal in jus 
• Aardappelen - witlof gesmoorde witlof en een procureurlapje 
• Bloemkool, Broccoli schotel - met gehakt en puree 
• Varkenslapje in roomsaus - met krieltjes en mixgroenten 
• Spaghettie Bolognese 
• Beenhammetje, engels sausje, boontjes. 
• Varkens vlees in strogsanoff saus, krieltjes 
• Kip curry, gebakkenaardappelen en snijbonen 

 
Soepen per halve liter € 3,75 
Tomaten, kippen, goulash, bospaddenstoelen, runderbouillon met groentjes, groentesoep, broccoli 
en mosterdsoep. 
 
 



Warm vlees componenten 

• Kippen ragout per 300  gr € 5,50 
• Goulash per 300 gr € 5,50 
• Stoofpotje per 300 gr € 5,50 
• Stjuf stjumpkes per 1300 gr € 4,05 
• Gehaktballetjes in tomaten saus per 500 gr € 4,75 

 

 


