
 

Korf Catering & Traiteur IJmuiden I Kennemerlaan 88 I 1972 ER I IJmuiden I 0255 - 51 27 45 I 06- 255 333 00 
www.korfcatering.nl I info@korfcatering.nl 

 

 

Lunch compleet  

Te bestellen vanaf 8 personen  

Onderstaande lunches zijn tevens verkrijgbaar verpakt 

als lunchpakket, prijs op aanvraag. 

 

Lunch Basic    € 10,50 p.p. 

3 zachte broodjes (wit en bruin) divers belegd met o.a. 

ham, jong belegen kaas, Leidse kaas, brie, eiersalade, 

fricandeau, filet americain, gebraden gehakt. Handfruit, 

melk en karnemelk. 

 

Lunch Medium    € 12,00 p.p.  

Een mix van witte en bruine pistolets, uitgaande van 2,5 

broodje per persoon. 

Belegd  met o.a. ham, jong belegen kaas, Leidse kaas, 

brie, eiersalade, fricandeau, filet americain, rosbief, 

gebraden gehakt.  

Fruitsalade, melk, karnemelk en jus d’orange. 

  

 

Lunch Extra    € 14,00 p.p. 

Een mix van luxe zachte meergranen broodjes en 

pistolets uitgaande van 2,5 broodje per persoon.  

Belegd met o.a. rosbief, carpaccio, beenham, 

fricandeau, vitello tonato, filet americain, oude kaas, 

brie, geitenkaas en eiersalade en zullen luxe worden 

opgemaakt. 

Verse fruitsalade, melk, optimel en jus d’orange. 

 

Lunch Speciaal    € 15,00 p.p. 

Goed belegde meergranensandwiches (2 per persoon) 

en lunchwraps (2 per persoon), belegd met o.a. 

gerookte zalm, humus, tonijnsalade, Seranoham, oude 

kaas, carpaccio, beenham en brie. Verse fruitsalade, jus 

d’orange en optimel. 

 

 

 

Lunchbuffet    

Het lunchbuffet verzorgen wij vanaf 25 personen 

 

Lunchbuffet    € 19,25 p.p.  

Verschillende broodsoorten o.a. croissants, gesneden 

wit– en bruin brood, witte en bruine bollen, pistolets, 

meergranenbroodjes en rozijnenbrood. 

Divers beleg zoals gegrilde ham, gebraden rosbief en 

fricandeau, salami, paté, jong belegen kaas, Leidse kaas, 

jam en hagelslag. Diverse broodsalades o.a. eiersalade, 

krabsalade, tonijnsalade en filet americain. 

 

Visplateau met o.a. gerookte paling, zalm, garnalen, 

nieuwe haring en gerookte pepermakreel.  

 

Gemengde groene salade met kaas en tomaatjes, en als 

warme gerechten pasteibakje met ragout en scrambled 

eggs. 

Melk, karnemelk, jus d’orange, fruitsalade en 

fruityoghurt. 
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Losse lunch items 

Zacht broodje, lunchwrap of boerensandwich  

Meerprijs pistolet wit/bruin   € 0,50 

Meerprijs glutenvrij broodje    € 1,00 

 

Broodje jong belegen kaas V   € 3,00 

Broodje Leidse kaas  V     € 3,00 

Broodje oude kaas V    € 3,25 

Broodje brie V     € 3,50 

Broodje tomaat/mozzarella V   € 4,00 

Broodje geitenkaas V    € 4,00 

Broodje ei V     € 3,00 

Broodje eiersalade  V    € 3,25 

Broodje humus  V    € 3,25 

Broodje boerenachterham   € 3,00 

Broodje runder rookvlees   € 3,00 

Broodje fricandeau    € 3,00 

Broodje gebraden gehakt   € 3,00 

Broodje kiprollade    € 3,00 

Broodje kipsalade    € 3,25 

Broodje filet americain    € 3,50 

Broodje rosbief     € 3,50 

Broodje gezond (V mogelijk)   € 4,00 

 

 

V = vegetarisch 

Genoemde prijzen zijn excl. btw 

Prijswijzigingen onder voorbehoud, bij bestellingen 

onder €50,00 zullen bezorgkosten in rekening worden 

gebracht, prijs op aanvraag. 

 

 

 

 

 

Broodje carpaccio     € 5,00 

Broodje vitello tonato    € 5,00 

 

Broodje tonijnsalade    € 3,50 

Broodje zalmsalade    € 3,50 

Broodje gerookte zalm met roomkaas   € 5,00 

Broodje makreel    € 5,00 

Broodje paling      € 7,50 

Broodje Hollandse garnalen    € 6,50 

 

Zachte broodjes mix gesorteerd   € 3,00 

Pistolets mix gesorteerd    € 3,50 

Al onze broodjes worden luxe afgegarneerd. 

 

Maaltijd salade (vlees/vis/vegetarisch)  € 6,75        

Amsterdamse kroket/groente kroket V  € 2,50 

Saucijzenbroodje/kaasbroodje V  € 2,75 

Broodje Amsterdamse/groente kroket   € 3,25 

Krentenbol     € 1,50 

Verse fruitsalade    € 2,75 

Handfruit      € 1,00 

Soep (minimaal 15 personen)   € 3,25 

Melk/karnemelk/optimel 1l   € 4,25 

Jus d’orange/fruitsap 1l    € 5,25 

     

Lunchservies     € 1,50 

(1 bord, bestek, glas p.p. inclusief afwas) 
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