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Catering bij
DeLaMar Theater
Bij DeLaMar Theater zijn er eindeloos veel mogelijkheden om de catering
rondom uw event in te vullen. Onder leiding van chef-kok Peter de Vries
verzorgt onze keukenbrigade met veel plezier de catering van
uw evenement. Daarbij werken wij uitsluitend met duurzame en
seizoensgebonden producten.
Heeft u speciale wensen, zoals een vegetarische lunch of een
veganistisch diner? Geen probleem, onze chef-kok maakt graag een
voorstel voor u. In dit cateringboek vindt u een overzicht
van onze diverse mogelijkheden die naar uw
wens zijn aan te passen.
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Koffie & meer
Wij serveren u heerlijke, duurzame koffie van Peeze.
Als eerste Nederlandse koffiebranderij hebben zij de stap gezet om enkel
nog gecertificeerde bonen te gebruiken in hun producten. Hierdoor smaakt de koffie
nog lekkerder! Naast de koffie komt ook de thee van deze leverancier. Wij bieden u een
ruim aanbod smaken van goede oorsprong. Sinds 2019 serveren wij DeLaMar water.
Dit is vers Amsterdams water dat wij plat of bruisend voor u koud hebben gezet.
Hierdoor wordt veel minder CO2 uitgestoten dan voorheen.
• Koffiemoment bestaande uit koffie, thee en water, macarons, koekjes en bonbons
• Ontbijtarrangement bestaande uit koffie, thee en water, mini croissant en Pain au Chocolat
• Middagpauze bestaande uit koffie, thee, water en fris en notenvijgencake
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Lunch
Wij werken samen met Bakker Out uit Ouderkerk aan de Amstel.
In deze bakkerij wordt al ruim 400 jaar brood gebakken. Voor de verschillende
lunch arrangementen is een selectie gemaakt van de lekkerste broodjes van deze bakker.
Deze worden aangevuld met bijpassend beleg, gekozen door onze chef-kok Peter de Vries.

Amsterdamse lunch
• Bruine bol met old Amsterdam
• Witte bol met ossenworst en Amsterdams zuur
• Zadenbol met makreel • Mini krentenbol
• Handfruit
• Koffie, thee, water en jus d’orange

Luxe Amsterdamse lunch
• Bruine bol met Old Amsterdam
Oma Bobs/ kaassoufflé

• Witte bol met ossenworst en Amsterdams zuur • Witte bol met rundvlees kroket van
• Mini krentenbol
• Handfruit
• Tomatensoep met crème van basilicum
• Koffie, thee, water en jus d’orange

Boerenlunch
• Zadenbol met pekelvlees • Notenbroodje met Old Amsterdam kaas
• Boeren harde bol met Hüttenkäse en geroosterde groenten
• Biologische yoghurt met speltgranola
• Handfruit • Koffie, thee, water en jus d’orange

Biologische boerenlunch
• Bruine bol met brandnetelkaas, radijs en komkommer
• Notenbroodje met Old Amsterdam kaas
• Boeren hardebol met Hüttenkäse en geroosterde groenten
• Biologische yoghurt met speltgranola
• Witte biologische bol met groentekroket van Oma Bobs
• Tomatensoep met crème van basilicum
• Handfruit
• Koffie, thee, water en jus d’orange
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Lunch
DeLaMar lunch Dresselhuys
• Sandwich met carpaccio, pijnboompitten, pecorino en pestomayonnaise
• Sandwich caprese met mozzarella, tomaat en basilicum
• Sandwich met gerookte zalm en eiersalade • Quinoa bietensalade met feta, zoetzure komkommer,
artisjok en pijnboompitten
• Caesarsalade met Romeinse sla, ansjovis, Parmezaanse kaas en croutons
• Gegrilde aubergine, Pecorino, zonnebloempitten en zongedroogde tomaten
• Boerenlandbrood met boerenlandboter en tapenade
• Koffie, thee, water en jus d’orange

DeLaMar lunch Sonneveld
• Sandwich met boerenbrie, vijgenjam en walnoot
• Wrap met kiprollade, kerriemayonaise en selderij • Wrap met komkommer,
roomkaas en hummus
• Couscous salade met gepofte pompoen, hazelnoot, sinaasappel en gegrilde courgette
• Niçoise salade met tonijn, haricots verts, kriel, rode ui, gekookte eieren, cherrytomaten en olijven
• Salade met gegrilde groenten, linzen, Pecorino en verse tuinkruiden
• Boerenlandbrood met boerenlandboter en tapenade
• Koffie, thee, water en jus d’orange

Internationale lunch
• Sandwich met carpaccio, pijnboompitten, Pecorino en pesto mayonaise
• Sandwich met caprese, mozzarella, pomodori en basilicum
• Niçoise salade met tonijn, haricots verts, kriel, rode ui, gekookt ei, cherrytomaten en olijven
• Quinoa bietensalade met feta, zoetzure komkommer, artisjok en pijnboompitten
• Pasta bolognese (warm) • Rijst met kip kerrie (warm)
• Boerenlandbrood met boerenlandboter en tapenade
• Koffie, thee, water en jus d’orange
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Borrel
Borrelarrangement
• Frisdrank, water, huiswijn en verschillende soorten bier
• Bittergarnituur bestaande uit een Oma Bobs bitterbal, kaasstengel
van oude kaas, mini loempia en vlammetjes.

• Tafelgarnituur bestaande uit: luxe notenmix, olijven en kaasstengels van de bakker

U kunt het arrangement uitbreiden
met de volgende hapjes
• Geitenkaas bite
• Mini croquette met de smaak garnaal, truffel,
chorizo of bospaddenstoel

• Yakitori spies
• Kara-age kipkrokantjes
• Oriëntale gefrituurde gamba’s
• Caprese spiesje
• Blini gerookte zalm met limoenmayonaise
• Canapé gerookte paling met citroenmayonaise
• Bruschetta met geitenkaas en vijgencompote
• Mini wrap met roomkaas zalm,
hummus komkommer of pastrami mosterd
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Walking dinner
Een walking dinner is een moderne en sociale vorm van samen dineren.
Tijdens een walking dinner serveren we kleine gerechten die we mooi presenteren
en gemakkelijk zowel staand als zittend gegeten kunnen worden.

Walking dinner basis
• Burrata met een mix van cherrytomaatjes en basilicum
• Soep van het seizoen
• Garnalencocktail
• Risotto met Parmezaanse kaas en groene asperges
• Mini hamburgertje
• Crème brûlée

Walking dinner luxe
• Carpaccio van rode biet

• Soep van het seizoen

• Dungesneden Ibericoham met Pedro Ximénez stroop, radijs en hazelnoten
• Gebakken coquilles met bloemkool mousseline en pancetta
• Bloemkool couscous met een kroketje van Hervekaas
• Cappuccino van koffiebonenijs met mokka crème en kletskop
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Dinerbuffetten
Bij een dinerbuffet kunnen gasten zelf een keuze maken uit de diverse gerechten
waar zij vervolgens aan een (sta)tafel van kunnen genieten. Wij zorgen ervoor dat er, afhankelijk
van het aantal gasten, meerdere uitgiftepunten over de verschillende foyers verdeeld zijn.

Italiaans buffet
• Penne met fruits de mer • Lasagne bolognese • Ravioli met zongedroogde tomaat, courgette, kalamata
olijven en paprika
• Verschillende salades: Romanesco
, Mesclume
en Caprese
• Gemarineerde tomaatjes
• Boerenlandbrood met boerenlandboter, tapenade en olijfolie
• Tiramisu • Panna cotta taart

Frans buffet
Koude gerechten
• Gerookte zalm • Salade niçoise met gegrilde tonijn • Aardappelsalade met crème fraîche en bieslook
• Gemengde salade met diverse garnituren
• Boerenlandbrood met boerenlandboter en olijfolie
Charcuterie of kaasplank
• Charcuterie plateau met chorizo, Serranoham, rilette van eend, droge harde worstsoorten
met een garnituur van cornichons, Amsterdamse ui, crostini’s en diverse tapenades
of

• Kaasplank met diverse internationale kazen met noten-vijgenbrood, roggebrood en brioche
Warme gerechten
• Gamba’s piri piri met noedels • Kalfsentrecote met jus de veau • Vegetarische ravioli
• Rozeval aardappels uit de oven
• Grove gemengde groeten
Dessert
• Chocolade mousse • Fruitsalade
• Verschillende petit fours
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Exclusief dineren
Bij DeLaMar Theater is het ook mogelijk om een exclusief diner te organiseren.
Wij beschikken over een sfeervol ingericht Grand Café. Daarnaast hebben we ook een
Dinerfoyer waar we de inrichting naar wens kunnen vormgeven. Onder leiding van onze
chef-kok Peter de Vries worden uw gasten culinair verrast en verwend met een (seizoens)menu.
Het is ook mogelijk een menu samen te stellen geheel naar uw wens.

Seizoensmenu
Voorgerechten
• Burrata met dungesneden Provençaalse groenten
• Krabsalade met groene appel, avocado en komkommer
• Carpaccio van ossenhaas met pesto, rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Hoofdgerechten
• Burger van oesterzwammen op een sesambol met krokante ui, kerriemayonaise en Frites uit Zuyd
• Vis van de dag
• Rundersteak met kruidenboter, gegrilde groenten en Frites uit Zuyd
Nagerechten
• Kaasplankje met vijgenbrood en cranberry compote
• Mojito dessert met hangop van munt, Bacardi rum en limoensorbet
• Café complet koffie of thee naar keuze met diverse lekkernijen
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Bent u benieuwd naar de mogelijkheden
van de catering bij uw specifieke event?
Wij denken graag mee.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
Tel: 020 5552680,
events@delamar.nl

