
 

CATERING

Leuk dat je ons hebt gevonden!
Wij hopen iets leuks en lekkers voor je neer te zetten. 

We hebben veel verschillende leveranciers met allemaal hun specialiteiten.
Een greep uit de lijst met leveranciers: De Estafette, De Groene Weg, Tom van Otterloo, Wijn Zweiersdal, 
kaashandel van Dee, Sundara, Peeman, v Woudenberg, Babo Coffee, Fritz, Gulpener, Hotsoup.nl, Het 
Theeza(a)kje, Maarten Exel Speciaalbieren.

Wij verzorgen catering van Dinsdag tm Zaterdag.

Lunch
Stella's Boterhammen Lunch Gemengde sandwiches belegd met vleeswaren, kazen en humus.

Op brood van Tom van Otterloo. Inclusief Melk en Karnemelk.
€ 10,00 excl.BTW

Stella's Lunch tafel wit en bruin brood boter, kaas, ham, confituur, fruitschaal, plak 
cake of koek, soep van de dag & salade van de dag

€ 14,00 excl.BTW



Boeren Coehoorn tafel
v.a. 10 pers

… Rijk gevulde buffettafel !

• diverse soorten brood
• boter, tomaten boter, pesto, humus
• 3 soorten kaas
• 2 soorten vleeswaren
• 2 soorten salade
• warme snack
• soep vd dag
• fruit
• plak ontbijt koek
• melk & Karnemelk

€ 18,50 excl.BTW

DINER 
Stella's tafel Diverse gerechten in Stella's Stijl. De inhoud hangt af van de 

kaart die we voeren in Stella by Starlight. Afhankelijk van het 
aantal personen schalen we het aantal verschillende gerechten 
op. We zorgen altijd voor variatie. Ook zal er altijd vegetarische 
gerechten en vlees of vis op tafel komen.
We houden rekening met diëten of allergieën.

€ 19,50 excl.BTW

Stella's 3 gangen tafel Vooraf krijgt u diverse antipasti, vis, vleeswaren en salades.
Als nagerecht serveren wij diverse taarten, fruitsalades en 
friandises.
Diverse gerechten in Stella's Stijl. De inhoud hangt af van de 
kaart die we voeren in Stella by Starlight. Afhankelijk van het 
aantal personen schalen we het aantal verschillende gerechten 
op. We zorgen altijd voor variatie. Ook zal er altijd vegetarische 
gerechten en vlees of vis op tafel komen.
We houden rekening met diëten of allergieën.

€ 27,00 excl.BTW

Coehoorn Park BBQ Diverse lekkere dingen voor op de BBQ van Bio slagerij de 
Groeneweg. Verzorgd met salades, dipjes en broden. We zorgen
altijd voor variatie.  Ook voor vegetariërs. 

€ 31,50 excl.BTW

DRANKEN
Koffie € 2,20 excl.BTW

Thee € 2,20 excl.BTW

Koffie kan ( 5,5 kop ) € 8,50 excl.BTW

Thee kan  ( 5,5 kop ) € 7,50 excl.BTW

(karne) melk fles/pak € 4,50 excl.BTW

Fris en Sap € 2,50 excl.BTW

Bionade € 2,70 excl.BTW

Bier fles € 2,40 excl.BTW

Wijn glas € 3,50 excl.BTW

Wijn per fles (6 glazen) € 21,00 excl.BTW

DRINKEN BIJ DE BORREL 

Wij serveren ons volledige assortiment.

Wij verzorgen de drank op basis van nacalculatie en niet op 
afkoop. Dit is voordeliger voor u. 
Wij kunnen u wel een schatting geven zodat u een beeld heeft 
wat u kunt verwachten.
Bij een borrel van 17:00 tot 19:00 met hapjes drinkt men 3 
consumpties per persoon.
Met ieder uur extra drinkt men 1,5 consumptie per uur.
Dus bijvoorbeeld bij een borrel van 17:00 tot 20:00 met 
hapjes drinkt men 4,5 consumpties per persoon.

€ 7,50 excl.BTW



SNACKS 
Borrelplank nootjes, nacho's, olijven, brood en dipjes € 14,00 excl.BTW

per portie

Bitterballen 6 stuks Bitterballen met 100% Rundvlees + mosterd mayonaise € 5,70 excl.BTW
per portie

Samosa's 6 stuks met sweet chili dip € 5,70 excl.BTW
per portie

Gebak
WortelTaart 10 punten, €33,5 per taart. € 3,35 excl.BTW

per punt

Millionaires shortbread 10 punten, €33,5 per taart. € 3,35 excl.BTW
per punt

Cheesecake 10 punten, €33,5 per taart. € 3,35 excl.BTW
per punt


