
 

   Bestellen via:  

   06 4886 4349 

   info@cscatering.nl 

 
 

Soepen:  
 

Romige Prei-mosterdsoep      € 4,50 per liter 

Romige paprikasoep      € 4,75 per liter 

Licht gebonden bloemkoolsoep     € 4,75 per liter 

 

Soep wordt koud aangeleverd in bakjes van 1 liter 
 

 

 

Hoofdgerechten : 
 

Runderpoulet met champignons     € 5,25 per persoon 

Runderpoulet met spekjes, peper ui en tomaat   € 5,45 per persoon 
 

Kippoulet in zoet/zure saus met paprika     € 5,25 per persoon 

en stukjes ananas        

Kippoulet in  ketjapsaus (zwarte kip)    € 4,95 per persoon  
 

Varkenspoulet in stroganoffsaus     € 5,25 per persoon 

Varkenspoulet in champignonroomsaus     € 5,15 per persoon 
 

Gele rijst versierd met groente     € 0,95 per persoon 

Gebakken krieltjes met ui en champignons   € 1,50 per persoon  

Aardappelpuree       € 1,50 per persoon 
 

Boontjes met spekjes      € 1,50 per persoon 

Groentemix met courgette, wortel, champignons   € 1,85 per persoon 

en rode ui         

Groentemix met worteltjes, bloemkool -en    € 1,85 per persoon 

broccoliroosjes 

Al onze hoofdgerechten worden koud aangeleverd in gesealde éénpersoons-porties 

zodat u deze in warm water makkelijk kunt opwarmen of kunt invriezen 

 

 

 

 



 

 

Salades: 

 

Komkommersalade in een room-dille dressing   € 1,50 per persoon 

Gemengde rauwkostsalade in een heldere dressing  € 1,50 per persoon 

Pasta salade met gerookte kip      € 1,50 per persoon 

 

Al onze salades worden in éénpersoonsbakjes geleverd 

 

 

Dessert: 

Mocht u interesse hebben in onze nagerechten, neem dan gerust contact met ons op. 

Afname van dessert dient voor minimaal 6 porties te zijn. 

 

 

 

Mochten er andere wensen zijn qua gerechten, dan kunnen we in overleg 

kijken wat mogelijk is. 

 

In verband met het hervatten van onze normale catering werkzaamheden bezorgen 

we de éénpersoons gerechten van maandag t/m donderdag  

Bestellingen graag tenminste één dag van tevoren vóór 14:00 uur bestellen. 

Dit kan per mail of telefonisch. 

Bezorgen in overleg tussen 16:00  en 18:00 

 

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en nemen de hygiëne regels in acht. 

 

Bij besteding van minimaal € 15,00 is de bezorging gratis in de gemeente Venlo 

Bij besteding onder €15,00 vragen wij een klein vergoeding van € 2,50 in de 

gemeente Venlo. 

Woont u buiten de gemeente Venlo dan kunnen wij ook bij u komen bezorgen.  

Wij vragen hiervoor een kleine vergoeding van € 4,00. 

 


