
  

Catering Oud London Uw partner in gastvrijheid!

A�aal- & Bezorgservice Catering Oud London

Meer info?
0343 491245 | catering@oudlondon.com

www.cateringoudlondon.nl

Alle gerechten worden koud bij u afgeleverd inclusief een duidelijke instruc�e om de soepen en 
hoofdgerechten heel eenvoudig serveer-klaar te maken.
Gelieve uw bestelling uiterlijk een dag van te voren vóór 16:00 uur per mail of 
telefonisch aan ons door te geven. We sturen u een mail ter beves�ging 
van de bestelling met een betaallink, zodat u het geld aan ons kunt 
overmaken. Indien u dit niet wenst, kunt u met PIN afrekenen 
of (hee� geen voorkeur) gepast contant.
 

Brood en boter: 
Vers afgebakken stokbrood (wit) 
met kruidenboter en aioli p.p. € 3,00

Borrelplank v.a. 2 personen:
Tapas: p.p. € 7,25
Tapenade, gamba’s, Pata Negra,
olijfolie, flatbread en Manchego kaas 
Soep per liter (4 à 5 personen):
Kree�ensoep € 19,50
Mulligatawny (Schotse kerriesoep) € 13,50
Heldere groentesoep € 12,50
Aspergesoep met ham en ei € 13,50 

Voorgerechten:
Carpaccio van ossenhaas met  € 13,75
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaat, pijnboompi�en 
en rucola

Een duo van klassiek gerookte zalm en € 13,75
een rile�e van warm gerookte zalm  

Salade van Hollandse asperges met € 13,75
olijven en noten (vegetarisch)

Hoofdgerechten:
Asperges “Flamande” met boerenham,  € 22,50
kriel aardappelen en ei/botersaus,
nootmuskaat en peterselie

Asperges met zalm, krielaardappelen € 22,50
en ei/botersaus, nootmuskaat en 
peterselie

Gebakken kalfshaas met een saus van € 27,50
morilles

Gegrilde entrecote (ca. 200 gr.) met € 25,00
Stroganoffsaus  

Zeebaars met kree�ensaus € 25,00 
met aardappeltaart en seizoensgroenten

Risolles met nasi keuning, sajoer lodde, € 21,00 
saté saus en kroepoek (vegetarisch)

Desserts:
Een trio van dessert amuses “surprise” € 6,75 

Chocolade dessert van bruine chocolade € 6,75
mousse, fruit en caramel (min. 2 personen)   

Wijn per fles:
Wi�e huiswijn “La Vuelta Holanda” Verdejo 2019 (gekoeld!) € 12,50
Rode huiswijn “La Vuelta Holanda” Tempranillo 2018 € 12,50
Lingewit, Cuvee Oud London; Speciaal door en voor Oud London € 17,50
van het Betuws Wijndomein (gekoeld!)
Le Rive Cuvée Spumante (gekoeld!)  € 17,50
Overige (mousserende) wijn op aanvraag

Bezorgkosten: 
In Zeist: €7,50 

Bestellingen in Zeist v.a. € 25,- gra�s 
Driebergen/Doorn/De Bilt/

Huis ter Heide/Den Dolder: € 10,-
Overige: op aanvraag

Bezorgen en
afhalen kan dagelijks
(ook in het weekend) 

tussen 16:00 en
 20:30 uur.


