Foodtrucks

Nieuw in ons assortiment:

ORIGINAL FOODTRUCK
26.50
(vanaf 25 personen) mogelijk
Onze grootste foodtruck met heerlijke warme gerechten
Hotdog met krokante ui & cheddar saus, broodje pulled
chicken met zoetzure groenten en barbecuesaus, spies van
gamba’s, puntzak friet met saus, hamburger met krokante
ui en saus, mini frikandellen, kipvingers.
HEALTHY FOODTRUCK
(vanaf 25 personen)
Foodtruck met smoothie- en saladebar
- 3 heerlijke verse fruit smoothies
- vers fruit water

14.50

foodtrucks!
OP IEDERE GEWENSTE LOCATIE
ü Feesten en partijen
ü Bedrijfsborrels
ü Festivals
ü Markten en braderieën

Hapjes en drankjes
Wij komen op
iedere gewenste
locatie, voor de
lekkerste hapjes en
drankjes!

- Salade geitenkaas
- Salade zalm & tonijn
- Salade Oosterse kip
Of
- Pastasalade met kip,pesto, tomaat en rucola.
- Pastasalade met tonijn, tomaat, kappertjes en rucola.

Wij staan met een

SWEET FOODTRUCK
12.50
(vanaf 25 personen)
Foodtruck met lekkere zoete snacks en ijs
Warme wafels met aardbei, banaan, kersen en slagroom,
brownies, muffins, 3 verschillende soorten ijs: aardbei,
vanille en chocolade ijs.

Koud
- Eendenborst met vijgencompote
- Tartaar van gerookte zalm met kruidenmayonaise
- Salade geitenkaas met honing en walnoot
- Osseworst met truffelmayonaise.
Warm
- Mini sate met ketjap marinade
- Gehaktballetjes in mexicaanse saus
- Broodje pulled chicken met bbq-saus.

Neem nu contact op
feesten@stadscafesimons.nl of laat uw
gegevens achter op www.stadscafesimons.nl

glimlach

voor u klaar! Bij ons in één van onze

zalen of natuurlijk op uw eigen locatie! Heerlijke

buffetten,

uitgebreide catering of een foodtruck, wij komen graag naar u toe!

Tot snel!

Catering

FINGERFOOD TRUCK
20.50
(vanaf 25 personen)
Leuke kleine foodtruck met luxe fingerfood hapjes

F EES T EN | F OODTR UC K S | C A TER ING

Wat wij doen:
GEHEEL VERZORGD
ü
ü
ü
ü
ü
ü

groepscatering
bedrijfscatering
bedrijfsfeesten
foodtrucks
festivals
BBQ's

Voor ieder budget
en wensenpakket
maken we er een
feest van!

Brunch

Drank

ARRANGEMENTEN

AFKOOP DRANK VOOR 4 UUR
Exclusief buitenlands gedistilleerd
Inclusief buitenlands gedistilleerd

23.50
27.50

AFKOOP DRANK VOOR 2,5 UUR
Exclusief buitenlands gedistilleerd
Inclusief buitenlands gedistilleerd

19.50
22.50

groepsmenu

Glas Prosecco bij binnenkomst

3.80

SIMONS BRUNCH
18.50
(vanaf 10 personen)
Diverse soorten luxe beleg,
geitenkaas salade met cranberries
en noten, tomaten- of mosterdsoep,
gekookt ei, roerei, rundvleessalade,
vegetarische mini quiche,
stoofpotje van kalfsvlees, diverse
broodsoorten, vers fruit salade,
koffie, thee en verse jus d'orange.

Ook voor groepen staan wij graag klaar. Wij bieden de volgende menu’s aan:
2-GANGEN MENU
3- GANGEN MENU
4- GANGEN MENU

26.50
30.50
34.50

BURGERMENU
Inclusief 3 drankjes

19.50

Voor ieder budget
en wensenpakket
maken we er een
feest van!

Buffetten
SIMONS LEKKERNIJEN (vanaf 15 personen)
Mini broodjes met dips, carpaccio, serranoham met meloen, tonijn salade, geitenkaas
salade, pasta salade, kipsate met satesaus, schnitzeltjes met champignon, spek en ui,
pulled pork met bbq saus, zalm stukjes in Hollandaise saus, rauwkost, aardappelgratin

23.50

SIMONS HEERLIJKHEDEN (vanaf 15 personen)
Mini broodjes met dips, gerookte zalm met Noorse garnalen, salade van forel,
coburgerham met meloencompôte, rundvleessalade, varkenshaas met
champignonroomsaus, spareribs met knoflooksaus, Provençaalse gekruide
vissoorten, gehaktballetjes met Mexicaanse saus, rauwkost, aardappelgratin en
seizoensgroenten.

26.50

SIMONS STAMPPOTTEN (vanaf 15 personen)
Boerenkool, zuurkool met puree, hutspot, rookworst, verse worst, speklapjes,
ribbetjes, uitgebakken spek, jus, zuren, mosterd en piccalilly

18.50

SIMONS DESSERTS (vanaf 15 personen)
Diverse soorten bavarois, chocolademousse, vers fruit, diverse soorten longueurs,
slagroom soesjes, ijssoorten, sauzen

Hapjes
Zaalverhuur
HAPJES ARRANGEMENT 1 (vanaf 15 personen)
Gevuld eitje, wrap met kipfilet & pesto, komkommer met roomkaas & zalm,
tonijnsalade met ei & soja mayonaise, paté met cranberry compôte.

11.50

HAPJES ARRANGEMENT 2 (vanaf 15 personen)
Gerookte zalm met kruidensaus, wrap met carpaccio, caprese spies, bietenwrap met
geitenkaas, coburgerham met meloen, ossenworst met augurk en kappertjes.

14.50

CHARCUTERIE PLANK (vanaf 15 personen)
Oude kaas, Manchego, grillworst, droge worst, sauzen en compôte.

ALLES IS MOGELIJK!

7.50

ü Toplocatie: midden in het centrum van Doetinchem,
met uitzicht op het Simonsplein.
ü Sfeervol interieur: opstelling en decoratie in overleg met u.
ü Betaalbare drankarrangementen, hapjesprijzen en buffetten.
Wij denken graag met u mee!
ü Ideale koffietafels, uitgebreide lunchmogelijkheden,
beamer optioneel, enz.
ü Een perfecte ruimte voor zowel kleine als grote groepen.

Interesse?
We nodigen u
graag uit voor
een kop koffie of
thee om de
mogelijkheden
te bespreken.

9.50

