
catering en organisatie



KOOKBOEK 2020  

Dag!  

Voor je ligt het kookboek van Bakx & Meijer catering. We hopen dat dit boek zal 
bijdragen aan een efficiënte culinaire invulling van jouw evenement in het 
Spoorwegmuseum. Indien er wensen zijn welke hierin niet zijn opgenomen, denken wij 
natuurlijk graag met je mee om een voorstel op maat te maken!  

Wij hopen op een fijne en culinaire samenwerking!  

Met vriendelijke groet,  

Team Bakx & Meijer  

BAKX & MEIJER  
’Liefde voor het vak’ 

Wij zijn een Utrechtse cateraar en werken met passie en plezier samen met onze 
opdrachtgevers. Bakx & Meijer bestaat uit een enthousiast team waarbij Utrechtse 

nuchterheid aan de orde is. Wij ontzorgen met liefde onze opdrachtgevers, niets is te gek. 
Met onze creativiteit, ervaring en gastvrijheid denken we graag met je mee en zorgen we samen voor een mooie dag!  
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INGREDIËNTEN         
       
  
Ontvangst zoet                                    
Pauzesnack            
Ontbijt         
Lunch         
Lunch uitbreidingen     
    
Tafelgarnituur        
Borrelbegeleiders koud       
Borrelbegeleiders warm 
Bittergarnituur  
Ovensnacks  
Late night snack        
  
Mini streetfood diner  

Diners  
Buffet        
Sitdown - lente/zomer en herfst/winter   
Walking dinner - lente/zomer en herfst/winter    
Barbecue        

Streetfood diner       
   
Streetfood eyecatchers       

Crewcatering  

Dranken  
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LOKAAL – IS ALTIJD GOED 

Net als vele anderen deelt Bakx & Meijer de voorkeur voor lokale producten. Echter is 
Nederland zo klein dat eigenlijk alles uit eigen land lokaal is. Zo schenken wij bijvoorbeeld 
geen sinaasappelsap, want tja, die sinaasappels komen natuurlijk niet uit Nederland. 

Onze gerechten zijn puur, authentiek en eerlijk. Wij koken het liefst met zoveel mogelijk 
biologische ingrediënten, ingekocht bij leveranciers in de omgeving. Dat scheelt weer 
transport en dus beter voor het milieu. Tevens helpen wij hiermee ook lokale 
ondernemers. 

Kortom, soms hoef je niet ver te zoeken voor heerlijke producten. Gewoon in eigen buurt 
is zoveel lekkers verkrijgbaar! 

SOCIAAL – WIN/ WIN! 

Wij vinden naast het blij maken van onze gasten, het doen wat we echt leuk vinden en 
onze passie voor eten & drinken, ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) erg belangrijk.  

Net als vele andere ondernemers zoeken ook wij oplossingen voor maatschappelijke en 
sociale uitdagingen in onze stad met daarin een goede balans tussen mens – milieu – 
winst. 

Wij werken daarom bijvoorbeeld graag met jongeren van het MBO Utrecht, om ze ervaring 
te laten opdoen en kennis te laten maken met de arbeidsmarkt.  

Ook hebben wij de mogelijkheid om producten te serveren gemaakt door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

WAAR STAAN WIJ VOOR?  

DUURZAAM – NET ZO MOOI 

Recyclen doen we waar mogelijk. Zo gebruiken wij graag disposables. Eigentijds en 
duurzaam. Gemaakt van geperst suikerriet, palmblad of krafpapier. Eigenlijk net zo mooi 
als mastiek maar dan veel beter voor het milieu, want het is 100% afbreekbaar.  

Indien u liever servies inzet kunnen wij dat verzorgen tegen een kleine meerprijs. 

NO WASTE – GENOEG IS GENOEG! 

We staan allemaal voor een grote uitdaging om voedselverspilling terug te dringen. Al het 
voedsel dat is geteeld, vervoerd, bewerkt en verpakt kost energie, grondstoffen en water. 
Hierdoor wordt het milieu belast.  
 
Onze missie is dan ook het terugdringen van de voedselverspilling en het optimaal 
verwerken van onze voedselresten. Dit realiseren wij door: 
 • Strakke inkoop, 
 • Efficiënte inzet van producten, 
 • Zo goed mogelijk in kaart brengen van de verspilling, 
 • Creatief verwerken van overgebleven voedselresten. 

Tevens zorgt een duidelijke communicatie naar onze opdrachtgevers en diens gasten 
voor begrip en bewustwording. 
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ONTVANGST ZOET 

Koekjes van de Koekfabriek  
Huisgemaakte brownie en boterkoek 
Mix van koekjes van de Koekfabriek, huisgemaakte brownie en boterkoek 
Domtorentjes - banketbakkerij Theo Blom 

PAUZESNACK 

Koud  
Mueslireep - diverse smaken 
Tony’s Chocolonely mini reep - melk - puur - hazelnoot  
Wrap (halve wrap) 
Handfruit  

Warm  
Quiche  (v) 
Kaas- of saucijzenbroodje  

ONTBIJT  

Croissant - krentenbol - roomboter - jam - boerenkwark met granola - fruitsalade  
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LUNCH   

Bakx Bakkerij - Beleg je eigen boterham  

Divers afgebakken brood met een keur aan beleg om zelf naar hartelust en wens te 
beleggen, zowel zoet als hartig. Denk aan Utregse kaas, boerenham, zalmsalade, sla, 
komkommer, tomaatjes, diverse sauzen en dressings 

Bakx Bammetjes Bar  

Sandwich van dubbele boterham - belegd met onderstaande toppings  

Bakx Boerenlunch  

Ambachtelijke broden - belegd met onderstaande toppings  

Bovenstaande lunches uiteraard ook volledig vega te verkrijgen! 

Utregse grachtenkaas – rucola - kruidenmayonaise (v)  

Rode pesto - gemarineerde paddestoelen - ijsbergsla (v) 

Boerenachterham – tomaat – rucola - truffelmayonaise 

Zalmsalade - crème fraiche - kappertjes - rode ui - kropsla

 

 

Salade - aardappel - bruine bonen - ei - verse kruiden - ijsbergsla - dressing  

Sandwich - paddenstoelenspread - gegrilde sjalot - noten  
Wrap - geroosterde knolselderij - kruidenmayonaise - rucola - harde geitenkaas 

Quiche - snijbiet - Utregse kaas - courgette 

Wortel soep - croutons 

 

 

LUNCH   

Luxe lunch  

Even iets anders dan een broodjes lunch. Een volledig vegetarisch menu om van te 
smullen!   
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LUNCH UITBREIDINGEN  

Tostibar  
Mozzarella - tomaat - pesto (v) 
Boerenham - belegen kaas - kruiden 

Soep  
Soep van de dag, seizoensgebonden (v) 

Warme ovensnack  

Saucijzenbroodje 
Kaasbroodje (v) 
Quiche (v) 

Wraps 

Wrap - pittige scharrelkip - dragonmayonaise 
Wrap - rode pesto - gemarineerde paddestoelen (v) 

Salade  
Groene salade - brood croutons - lichte dressing (v)  
Salade - Hollandse aardappel - groene erwtjes - boerenham - luchtige mayonaise  
Salade - Alkmaars gort - tomaat - rode ui - feta - olijven - Hollandse kropsla (v) 

Fruit  
Handfruit - Hollandse appels en peren  
Fruitsalade van het seizoen - verkrijgbaar van maart tot en met september  
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TAFELGARNITUUR   

Flesje geroosterde Hollandse tuinbonen (v) 
Mix van flesje geroosterde Hollandse tuinbonen - ambachtelijke kaaskoekjes (v) 
Groenten "friet" - dip van groene kruiden (v) 
Brood - roomboter - tapenade van Utregse kaas (v) 
Plankje met Hollands lekkers - brood - dips 
Popcorn - verschillende smaken (v) 
Puntzak ambachtelijke chips (v) 
Nacho's - salsa van Hollandse tomaten - rasp van Utregse kaas (v) 

BORRELBEGELEIDERS KOUD 

Tortilla - oerwortel - Hoeveham van het Friese Friberne kruidenvarken - roomkaas 
Tortilla - Hollandse biet - geitenkaascrème - rucola (v) 
Tortilla - Hollandse spinazie - makreel - basilicum mayonaise 

Poffer - geitenkaascrème - zongedroogde tomaat - krokant tuinboontje (v) 
Poffer - gerookte zalm - basilicum crème fraiche 

Crostini - rode bieten - haring - mosterd (voorjaar/zomer) 
Crostini - knolselderij - paddestoelen - verse kruiden (v) (herfst/winter) 

Poke bowl mini - rijst - wakamé - sojabonen - kikoman - wasabi  
Keuze uit een kip, zalm of vega variant  

Mini gevulde koek - hartige, vegetarische vulling (v) 

Gemarineerde gamba - dragonmayonaise  

Soepje koud - komkommer - crème fraiche - kruiden (v) 
Soepje koud - tomaat - bladpeterselie (v) 

BORRELBEGELEIDERS WARM 

Tosti - mozzarella - tomaat - pesto (v) 
Tosti - geitenkaas - chutney - rode ui (v) 

Spies - kip - basilicum mayonaise  
Spies - rund - terriyaki - sesam  
Spies - vegetarische slager (v) 

Quiche - prei - spek - kaas 
Quiche - groente - kaas - ui (v) 

Flammkuchen - kaas - spek - rode ui - peterselie 
Flammkuchen - kaas - rode ui - peterselie (v) 

Glaasje soep - groentebouillon - bieslook (v) 
Glaasje soep - pompoen - wortel - gember (v) 

Portie nacho's - dip (v) 
Quesedilla - Mexicaanse tosti - gesmolten kaas - bosui (v) 

Balletje - rundergehakt - mosterdmayonaise  
Balletje - vegetarische slager - kruidendip (v) 

Friet - (kruiden)mayonaise (v) 

Dimsum stoommandje - vis, vlees of vega 
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BITTERGARNITUUR   

Bitterballenmix - Bourgondische runderbitterbal & Oesterzwam bitterbal Funghi Factory 
Kaastengels - pittige chilisaus (v) 
Kara age - krokante kipstukjes - basilicum mayonaise 

OVENSNACKS 

Friberne fingers van het Friese varken - BBQ kruiden - gepofte tomaten  
Kaasbroodje - mini (v) 
Runderbitterbal - mosterdmayonaise 
Bladerdeeg - pulled chicken 
Mini loempia - kip of vega  

LATE NIGHT SNACKS 

Bakx Burger 
Happy Hotdog  
Flammkuchen  
Pulled chicken  
Hupsaté  
Hieper de Pieper  
Lotusbroodje  

*Toelichting van de items te vinden bij Streetfood items, bladzijde 31-33
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MINI STREETFOOD DINER  

Het mini streetfood is een tussenmaat tussen wat kleine borrelhappen en een vullend 
diner. Het is geen maaltijdvervangend diner, maar de gasten gaan wel met een voldaan 
gevoel naar huis. We gaan uit van twee items per persoon, waarbij er een keuze kan 
worden gemaakt uit onderstaande items. Deze items worden altijd uitgelopen. 

PASTA DI MAMA 

Italiaanse pasta zoals di mama die maakt! Verse pasta met keuze uit twee diverse 
sauzen, een saus van gepofte tomaten of een saus van champignon-truffel. Lekker met 
gegrilde groenten. Afgemaakt met verse pesto, Parmezaanse kaas, rucola en 
uitgebakken spekjes.  

CURRY UP! (v) 
Heerlijk geurende curry waar je direct trek van krijgt! Witte rijst met een rode curry 
gevuld met grof gesneden groenten. De curry wordt afgemaakt met nootjes, verse 
koriander en kroepoek.  

FLAMMKUCHEN  
Een warme, knapperige slice uit de speciale flammkuchen oven. De flammkuchen is 
rijkelijk belegd met frischkase, Emmenthaler, rode ui en fijngesneden peterselie. Voor 
de liefhebber is er ook een variant met spekjes. 

SALADETUIN (v) 
Een gezellige salad-shaker gevuld met een smaakvolle salade, passend bij het 
seizoen.

PULLED CHICKEN  

Overgewaaid vanuit Amerika, maar dan net iets anders! Geen pulled pork, maar pulled 
chicken. Langzaam gegaarde kip, smaakvol gemarineerd op een vers afgebakken 
broodje. Natuurlijk met huisgemaakte koolsalade en chilisaus om het helemaal af te 
maken!  

PICK YOUR PINCHOS  
Hét bekende Spaanse hapje met de prikker. Vers afgebakken slices brood met toppings 
zoals tomaten, mozzarella, gemarineerde gamba’s en groentes. 

BROOKLYN BROTH  
Op iedere straathoek in New York kan je deze sterk getrokken bouillon vinden en moet 
natuurlijk heet worden gedronken! In de varianten groente of rund en afgemaakt met 
verse tuinkruiden en knapperige croutons. Uiteraard met een stuk brood om lekker in te 
dopen! 

HUPSATÉ!  
Malse kippendijen met zoetzuur van komkommer en atjar, kroepoek, gebakken uitjes en 
natuurlijk pindasaus! Dat lust toch iedereen! Als vegetarische variant is er een 
gemarineerde, gegrilde groentespies met teriyaki saus.  

BORRELPLANK 

Allemaal lekkers van Hollandse bodem! Diverse hammen, kazen, gegrilde groenten en 
vers afgebakken brood. Denk aan de gedroogde ham van het Fries Friberne varken, 
Utregse kaas, tomaatjes en ossenworst. Alleen nog een lekker wijntje erbij!  

HIEPER DE PIEPER 

Natuurlijk mogen de frietjes niet ontbreken! Goudgele friet in de schil, geserveerd 
met een dot romige (kruiden)mayonaise. Er kan ook worden gekozen voor  
aardappelwedges in de schil met grof zeezout. 

FISH & CHIPS 
Niet meer weg te denken uit het Engelse straatbeeld. Wij serveren een bakje met 
krantenpapier gevuld met verse frieten en krokante Noordzeevis. Lekker gekruid  
en met een dip van remoulade saus. 
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DINER - BUFFET 

LENTE/ZOMER VANAF 15 MAART 

Breekbrood - gezouten roomboter  

Alkmaars gort - rode ui - Hollandse kropsla - gepofte tomaatjes (v) 
Salade - watermeloen - verse munt - feta (v) 

Scharrelkip - rozemarijn - knoflook  
Zacht gegaarde Noordzeekabeljauw - groene kruiden 
Lasagne - seizoensgroente - pittige tomatensaus - Utregse kaas (v) 

Geroosterde Hollandse groenten (v) 
Pasta - zongedroogde tomaat - olijven (v) 
Aardappelwedges - pittige kruiden (v) 

Optioneel - Eton mess - merengue - rood fruit - slagroom - coulis  (v) 

HERST/WINTER VANAF 15 OKTOBER 

Breekbrood - roomboter 

Salade - aardappel - augurk - groene erwtjes - ui - dressing (v) 
Salade - paddenstoelen - rode ui - peterselie (v) 

Soep - pastinaak - truffelolie (v) 

Rundersukade - eigen jus 
Zalm - roomsaus 
Lasagne - groenten (v) 

Zoete aardappel puree (v) 
Seizoensgroente (v) 

Optioneel - Crumble - appel - peer - kaneel - vanilleroom (v) 

ITALIAANS 

Italiaans brood - boter - tapenade (v) 
Pasta salade - gemarineerde courgette - paprika - rucola - pesto (v) 
Panzanella salade - mozzarella - croutons (v) 

Kip - paddenstoelen - truffelsaus  
Citroenzalm - zeezout - gerookte boter - verse kruiden  
Groentenlasagne (v) 

Rozemarijn aardappeltjes  (v)  
Geroosterde aubergine - ratatouille - Parmezaanse kaas  (v) 
Penne - tomatensaus - zongedroogde tomaat - verse kruiden  (v) 

Optioneel - Tiramisu - lange vingers - mascarpone (v) 

STAMPPOT VANAF 15 OKTOBER 

Winterse salade (v) 

Hutspot (v) 
Andijvie (v) 
Zuurkool (v) 

Rundersukade - eigen jus 

Toppings als 
Runderrookworst - uitgebakken spekjes 
Gestoofde Gieserwildeman peer (v) 
Zuurtjes - piccalilly (v) 
Compote - appel - kaneel (v) 

Optioneel - Crumble -  appel - peer - kaneel - vanilleroom (v) 
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SITDOWN DINER  

LENTE ZOMER VANAF 15 MAART   

Shared plankje - rouleau van parelhoen - huisgemaakte pastrami - rilette van zalm — 
geitenkaas fenegriek - Oude Utrechtse kaas - gegrilde rode paprika - gemarineerde 
asperges, kruidenroomkaas en brood  

Soep - doperwt - crème fraiche - Hollandse garnaaltjes  

Noordzeekabeljauw - knolselderij mousseline - beurre blanc saus  
Of  
Gegrilde boerderij kip - ratatouille - tomatenjus  

Eton mess - rood fruit - meringue  (v) 

LENTE ZOMER (v) 

Groene asperges - gegrild - olijfolie - Parmezaan - zeezout - zwarte peper 

Soep - doperwt - creme fraiche - lente ui  

Geroosterde portobello - knolselderij mousseline - wilde spinazie - basilicum schuim 
Of 
Lasagne - zomergroentjes - gepofte tomatensaus - gegratineerd met Utregse kaas  

Eton mess - rood fruit - meringue  

SITDOWN DINER  

HERFST WINTER VANAF 15 OKTOBER 

Shared plankje - huisgemaakte rosbief - salade van Hollandse garnalen - tomatensalsa - 
zoetzuur van pompoen - gegrilde knolselderij - geroosterde wortel - pittig gekruid buikspek - 
rettich 

Bouillon - paddestoelen  (v) 

Parelhoen - zoete aardappelpuree - rode wijn jus  
Of 
Heilbot filet - couscous en courgette - kruidensaus  

Amaretto bavarois - chocolade mousse - bitterkoekjes (v) 

HERFST WINTER (v) 

Gepofte knolselderij - zoetzuur van pompoen - gratin van courgette - tomatensalsa  

Bouillon - paddestoelen  

Quiche - spinazie - ricotta - salade van seizoensgroenten - notendressing  

Amaretto bavarois - chocolade mousse - bitterkoekjes 
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Bij het hoofdgerecht serveren wij een tafelgarnituur van winterse wedges en groenten van het seizoen 

 
 

Bij het hoofdgerecht serveren wij een tafelgarnituur van Roseval aardappeltjes 

uit de oven en zomerse groenten 

 

 



WALKING DINNER  

LENTE ZOMER VANAF 15 MAART   

Gegrilde groene asperges - olijfolie - Parmezaan - zeezout - zwarte peper  

Soep - doperwt - crème fraiche - Hollandse garnaaltjes  

Noordzeekabeljauw - knolselderij mousseline - Hollandse spinazie - beurre blanc saus 
Of 
Gegrilde boerderijkip - ratatouille - Roseval aardappeltjes - tomatenjus  

Eton mess - rood fruit - meringue  (v) 

LENTE ZOMER (v) 

Gegrilde groene asperges - olijfolie - Parmezaan - zeezout - zwarte peper 

Soep - doperwt - creme fraiche - lente ui   

Geroosterde portobello - knolselderij mousseline - wilde spinazie - basilicum schuim 

Lasagne - zomergroentjes - gepofte tomatensaus - gegratineerd met Utregse kaas  

Eton mess - rood fruit - meringue  

WALKING DINNER  

HERFST WINTER VANAF 15 OKTOBER 

Plankje - zoetzuur van pompoen - gegrilde knolselderij - geroosterde wortel - pittig gekruid 
buikspek - rettich 

Bouillon - paddestoelen  (v) 

Parelhoen - zoete aardappelpuree - groente van het seizoen - rode wijn jus 
Of 
Heilbot filet - couscous en courgette - kruidensaus   

Amaretto bavarois - chocolade mousse - bitterkoekjes (v) 

HERFST WINTER (v) 

Gepofte knolselderij - zoetzuur van pompoen - gratin van courgette - tomatensalsa  

Bouillon - paddestoelen  

Quiche - spinazie - ricotta - salade van seizoensgroenten - notendressing  

Amaretto bavarois - chocolade mousse - bitterkoekjes 

Een walking dinner serveren wij altijd vanaf mooi disposable. 
 

 

25 24



 

 

 

27 26



BARBECUE   

BAKX BARBECUE  

 
Stokbrood - diverse dips 
Groene salade - lichte dressing (v) 

Saté - kippendij - gemarineerd 
Burgers – Hollands rund - cheddar - bacon optioneel toe te voegen 
Zalm - citroen - verse kruiden 

Maiskolf - roomboter - grof zeezout (v) 
Aardappel in folie - tuinkruiden - crème fraiche (v) 

Verschillende sauzen 

BARBECUE BOURGONDISCH 

Ambachtelijk brood - gezouten roomboter  
Huzaren - aardappel - groene erwtjes - boerenham - augurk - scharrelei mayonaise 
Alkmaars gort - rozijnen - rode ui - kruim van feta - munt (v) 

Entrecote - één stuk gebakken 
Boerenscharrelkip - truffel 
Scandinavische hele zalm - citroen 

Maiskolf - roomboter - grof zeezout (v) 
Aardappel in folie - tuinkruiden - crème fraiche (v) 

Verschillende sauzen

 

 

 

BARBECUE VEGA 

Boerenbrood - smeersels  

Alkmaars gort - rozijnen - rode ui - kruim van feta - munt  

Salade van aardappel - doperwtjes - ui - kropsla - augurk - scharrelei mayonaise  

Gevulde portobello - ratatouille van groenten - Utregse kaas  

Paprika - verse geitenkaas - verse tuinkruiden  

Gegrilde courgette en aubergine  

Maiskolf - roomboter - grof zeezout  

Aardappel in folie - tuinkruiden - crème fraiche 
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STREETFOOD DINER    

Streetfood is tegenwoordig niet meer weg te denken op een evenement. Lekker en 
herkenbaar eten in een ongedwongen en informele sfeer. Kwaliteit, variatie en 
creativiteit zijn terug te vinden in de bereiding en presentatie van de items. 

Bakx & Meijer is dé partner als het gaat om Streetfood. Wij voorzien uw gasten van 
handzame, smaakvolle gerechten die over de hele wereld op straat en festivals worden 
verkocht. De gerechten worden bereid met verse en zoveel als mogelijk lokale en 
biologische ingrediënten. 

De presentatie is rustiek en puur. De items worden gepresenteerd op mooi disposable 
en sloophouten dienbladen. De uitgiftepunten worden gezellig gedecoreerd met 
festivallampjes, signing, keukengerei en houten kratjes.  

Met de gedachten ‘weet wat je eet’ en vooral zonder al te veel poespas worden de 
gerechten bedacht en bereid. 

U kunt vier items kiezen om een diner mee samen te stellen. De gekozen combinaties 
zijn altijd maaltijd vervangend. Wel adviseren wij om minimaal één ‘vullend’ item toe te 
voegen zoals pasta, curry, wok of stamppot. 

Tegen een meerprijs van 2,50 euro p.p. kunt u nog extra keuze item toevoegen. 
   
Live bereiding is afhankelijk van de mogelijkheden op de desbetreffende locatie.  

Vanzelfsprekend houden wij rekening met allergenen. Indien er andere dieet-eisen of 
allergieën zijn, vernemen wij dat graag minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het 
diner. Denk hierbij aan vegetarisch, veganistisch, lactose, gluten, halal of noten. 

STREETFOOD DINER  

BAKX BURGERS 
De lekkerste burgers zijn hier verkrijgbaar! Op een zacht hamburgerbroodje serveren wij een 
burger gemaakt van Hollands rund. De burger wordt afgemaakt met kropsla, tomaat, rode ui 
en truffelmayonaise. Ook is er een lekkere vegetarische burger verkrijgbaar, gemaakt van 
noten en champignons.  

HAPPY HOTDOG  
Op een zacht puntje van de bakker serveren we een gekruid worstje van kalkoen. Als 
vegetarische variant is er een worstje van de vegetarische slager te verkrijgen.  
De Happy Hotdog kun je naar wens af maken met diverse sauzen, gebakken  
uitjes, augurk en zuurkool. 

PASTA DI MAMA 

Italiaanse pasta zoals di mama die maakt! Verse pasta met keuze uit twee sauzen. Een saus 
van gepofte tomaten of een saus van champignon-truffel. Lekker met gegrilde groenten! Om 
de pasta helemaal af te maken zijn er toppings zoals verse pesto, Parmezaanse kaas, rucola 
en uitgebakken spekjes.  

CURRY UP! (v) 
Heerlijk geurende curry waar je direct trek van krijgt! Verse rijst met keuze  
uit een groene of rode curry gevuld met groenten. De curry is af te toppen  
met nootjes, koriander en kroepoek. 

FLAMMKUCHEN  
Een lekkere warme, knapperige slice uit de speciale flammkuchen oven. De flammkuchen is 
rijkelijk belegd met frischkase, Emmenthaler, rode ui en fijngesneden peterselie.  
Voor de liefhebber is er ook een variant met spekjes.  
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Wist je dat?!  

Wij een 50/50 burger serveren? De helft van de burger is van weiderund en de 

andere helft van tarwe. Je proeft er niks van, maar het heeft wel een positieve 

invloed op de CO2 reductie. Dat is een win-win toch?!  
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SALADETUIN (v) 
In de saladetuin staan diverse bakjes en schaaltjes, gevuld met heerlijke items om zelf 
een gezonde salade samen te stellen. Er zijn diverse soorten sla en toppings zoals 
komkommer, tomaat, gemarineerde champignons, mais en nootjes. Tot slot een 
scheutje dressing en smullen maar! 

PULLED CHICKEN  

Overgewaaid vanuit Amerika, maar dan net iets anders! Geen pulled pork, maar pulled 
chicken. Langzaam gegaarde kip, smaakvol gemarineerd, op een vers afgebakken 
broodje. Natuurlijk met huisgemaakte koolsalade en chilisaus om het helemaal af te 
maken!  

ALOHA!  
Poké (spreekt uit als pokay) is een traditioneel gerecht uit Hawaii waar vis of kip en 
verse groente centraal staat. In onze Poké bowl zit een basis van witte rijst, 
sojaboontjes, wakamé, kikoman en wasabi en is aan te vullen met diverse toppings als 
kip, zalm en diverse groenten. 

BROOKLYN BROTH  
Op iedere straathoek in New York kan je deze sterk getrokken bouillon vinden en hij 
moet natuurlijk heet worden gedronken! In de varianten groente of rund en afgemaakt 
met verse groenten, knapperige croutons en verse tuinkruiden. Uiteraard met een stuk 
brood om lekker in te dopen! 

WOK & ROLL (v) 

Vers gewokte nasi met knapperige groenten, zo uit de pan. Afgetopt met verse 
koriander, gekneusde nootjes en kroepoek.  

HUPSATÉ!  
Heerlijke malse kippendij met zoetzure komkommer en atjar, kroepoek, gebakken 
uitjes en natuurlijk pindasaus! Dat lust toch iedereen? Als vegetarische variant is er 
een gemarineerd, gegrilde groente spies met teriyaki.  

GRANDMA’S STEW 
Ook zo’n lekker winters gerecht. Grote pannen met daarin een smaakvolle runderstoof,  
rijkelijk gevuld met verse groente van het seizoen en aardappel, op smaak gemaakt 
met verse kruiden en gebakken spekjes.  

 

BORRELPLANK 

Allemaal lekkers van Hollandse bodem, diverse hammen, kazen, gegrilde groenten en vers 
afgebakken brood. Stel bijvoorbeeld een eigen plankje samen van gedroogde ham van het 
Fries Friberne varken, Utregse kaas, tomaatjes en ossenworst. Alleen nog een lekker wijntje 
erbij!  

CUT THE CRÊPE 
Heerlijke eierpannenkoeken, vers gebakken in de pan, zo op je bord. Naar wens  
af te maken met toppings als nutella, poedersuiker, kaneelsuiker, jam en stroop.  

HIEPER DE PIEPER 

Natuurlijk mogen de frietjes niet ontbreken! Kraftbakjes gevuld met goudgele friet in de 
schil geserveerd met een dot romige (kruiden)mayonaise.  
Er kan ook worden gekozen voor een variant van aardappelwedges in de schil met grof 
zeezout.  

FISH & CHIPS 
Niet meer weg te denken uit het Engelse straatbeeld. Wij serveren een bakje met 
krantenpapier gevuld met verse frieten en krokante Noordzeevis. Lekker gekruid  
en met een dip van remoulade saus.  

PICK YOUR PINCHOS  
Hét bekende Spaanse hapje met de prikker. Vers afgebakken slices brood met toppings 
zoals tomaten, mozzarella, gemarineerde gamba’s en groentes.  

ALS DE BLIKSEM 
Deze winterse kost lust iedereen wel in de koude maanden. Diverse stampotten zoals 
bijvoorbeeld hete bliksem, boerenkool of hutspot. De stamppot is af te maken  
met losse toppings als een gesnipperd uitje, uitgebakken spekjes, rookworst,  
balletje gehakt, jus, piccalilly en zilveruitjes. Tevens serveren wij  
vegetarische worst voor de liefhebber. 

TRICK ’N TREAT  

Een uitgebreide desserttafel gevuld met diverse zoete lekkernijen passend bij het seizoen. 
Denk aan huisgemaakte brownies, tiramisu of een zomerse Eton mess met rood fruit.   
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STREETFOOD EYECATCHERS  

Om het festival gevoel tijdens het streetfood diner nog meer te benadrukken heeft 
Bakx & Meijer een heuse mini foodtruck line up! Deze ware eyecatchers kunnen als 
extra worden bijgeboekt. Ook zeer geschikt voor locaties waar de grote foodtrucks niet 
kunnen komen of bij een beperkt budget. De genoemde prijzen zijn inclusief transport, 
decoratie en gebruikskosten. 

  
STOER FOODCOURT  

Dit stoere uitgiftepunt is onze eigen creatie. Te huren met houten sokkels welke 
eventueel ook met een blad als statafel gebruikt kunnen worden. De houten of stalen 
stellage wordt gedecoreerd met festivallampjes, houten kratten, jute zakken, 
keukengerei en groendecoratie. 

PIAGGIO 

Onze Italiaanse piaggio’s zijn uitermate geschikt als uitgiftepunt. Leuk gedecoreerd en 
inzetbaar als foodcourt, kleine bar of koffiebuffet. Zowel binnen als buiten. 
Beschikbaar in de kleuren geel en rood. 

PLATTE KAR 

Een ouderwetse houten handkar die kan worden gebruikt als een stand-alone 
uitgiftepunt zoals de saladetuin of pinchos. Maar die natuurlijk ook tussen de gasten 
kan worden geplaatst als dessertbuffet. 

BROODKAR 

Een echter bakkers-broodkar, afgevuld met bijvoorbeeld broodjes. Maar ook tof met 
mooie anti pasti planken. De kar is uiteraard verrijdbaar, dus je kan ermee het publiek 
in om de gasten iets lekkers aan te bieden.  

HOTDOGKAR 

Bij deze leuke houten kar met dakje kunnen de gasten een lekker broodje hotdog 
halen. Als we de signing eraf halen kan deze natuurlijk ook worden ingezet voor andere 
items. 

CURRY WAGEN 

Bontgekleurd is deze houten wagen. Een bijzondere eyecatcher waar je zelfs onder het 
dakje kan staan. Vanwege de bonte kleuren past het goed bij het curry concept! 

HUT 

Ons eigen verrijdbare hutje (op de hei). Een klein huisje waaruit lekkere items 
 geserveerd kunnen worden, maar ook ingezet kan worden om bijvoorbeeld  
warme choco uit te serveren.  

PIERTJE 

Piertje, onze trots. Deze gepimpte SRV-wagen heeft jarenlang op de Pier in Scheveningen 
gestaan. Inmiddels nemen wij haar mee naar diverse events waar ze staat te stralen met 
diverse gerechten, van verse frieten tot borrelhappen. Maar soms ook nog steeds een 
heerlijk visgerecht! 

R4 

Een ouderwetse Renault 4, de eerste voorwielaangedreven personenauto van  
Renault. En hij rijdt nog steeds! Tof om in te zetten met uitschuifbare bar,  
geschikt voor dranken maar ook voor diverse kleine hapjes zoals bijvoorbeeld  
de pinchos.  

IJSCOKAR 

Even de bel luiden en iedereen weet het. De ijscoman! Een gezellig karretje die we kunnen 
inzetten om de gasten te voorzien van een heerlijk ijsje.  

AUTOMATIEK  

Last but not least, de automatiek! Een oldskool trekwand waar je  
diverse items in kunt plaatsen. Je denkt natuurlijk als eerste aan snacks,  
maar je kunt er ook prima gezonde snacks uit halen zoals handfruit en  
mueslirepen. It’s up to you!
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CREW CATERING  

Ook aan de crew moet worden gedacht. We maken graag een smaakvolle lunch of 
diner klaar. Ook bieden wij een overwerk maaltijd aan. Dit is een makkelijke maaltijd, 
geleverd in een to-go bakje. Even een smaakvolle hap om de energie aan te vullen en 
weer door! 

LUNCH  

Belegde broodjes met toppings in de varianten vlees, vis en vegetarisch, krentenbol en 
een stuk handfruit.  

DINER  

Onze chef-kok zal een smaakvol menu samenstellen en bestaat altijd uit: 
Aardappels of rijst  
Diverse groenten  
Vlees of vis  
Salade en brood  

OVERWERK MAALTIJD (to-go) 

Onze chef-kok zal een smaakvolle maaltijd samenstellen en bestaat altijd uit: 
Rijst of pasta 
Groenten  
Vlees of vis  

In de wintermaanden hebben we uiteraard ook een smaakvolle stamppot.  
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DRANKEN  

Waar gegeten wordt, wordt gedronken! Vul het event aan met toffe drank-concepten 
voor een compleet totaalplaatje.  

SMAAKWATERBAR  

Ons water uit de kraan is natuurlijk al lekker van zichzelf. Maar met wat vers fruit en 
kruiden kan je het blijven drinken! Een lekkere dorstlesser met heerlijke smaken. We 
gebruiken in de waterjugs fruit en kruiden uit het seizoen. In vergelijking met frisdrank 
zit er vrijwel geen suiker in en dus ook nog eens hartstikke gezond! 
Een perfecte aanvulling naast de koffie stand tijdens een zakelijk event of een leuke 
toevoeging bij de borrel! 

THEETUIN  

Hier maak je je eigen favoriete kop thee. Op de Theetuin staan diverse theepotten en 
glazen jars gevuld met verschillende smaken verse, losse thee, biologische thee, 
biologische honing, kaneelstokjes en rietsuiker. Vergeet de verse gember en plantjes 
met verse munt waarvan je zelf mag plukken niet! Genoeg ingrediënten om je eigen 
heerlijke kop thee te maken. 

KOFFIE, KOFFIE, LEKKER BAKKIE KOFFIE 

Er gaat niks boven een lekkere bak met koffie. Onze koffiekar is leuk gedecoreerd met 
hangplantjes en er hangen zinken teiltjes met zakjes suiker en cupjes melk. Met een 
druk op de knop is iedereen verzekerd van een fijn bakkie. 

Barista Koffie 

Wil je een échte espresso of latte macchiato? Je kunt onze koffie Bak(x)fiets boeken 
of wij bellen Café la Rue. Zij komen met bijvoorbeeld een mobiele koffiebar, tuktuk of 
Piaggio. Geniet van je krachtige espresso, een lekkere cappuccino of een heerlijke latte 
gemaakt door een enthousiaste barista. 

BAKX BAR  

De bar heeft een stoere uitstraling. Een ombouw van steigerhout en stoer stalen opbouw, 
zodat de bar ook van een afstandje te vinden is. Op de bar staan de dranken gekoeld in 
zinken teilen met ijsblokjes. We schenken een standaard assortiment: 

Water; bruisend + smaakwaterjug 

Marie-Stella-Maris mineraalwater is niet alleen een gezonde dorstlesser, maar levert ook 
nog eens een bijdrage aan schoon drinkwater projecten voor mensen die helemaal geen 
toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. Per liter gaat er 5 cent naar een drinkwater 
project. Ook plaatsen we een smaakwaterjug, voor de liefhebber van water zonder bubbels. 

Sap uit de streek 

Wij schenken aan onze gasten appelsap en perensap van het Utrechts Landschap. Heerlijk 
en puur appelsap, grotendeels gemaakt van appels uit de historische hoogstamboomgaard 
op Landgoed Oostbroek. Een klein deel van de appels / peren komt van andere 
landgoederen die Utrechts Landschap in het Kromme Rijngebied beheert. Het fruit is 
onbespoten en zonder toevoegingen verwerkt tot sap. Lokaler, biologischer en lekkerder 
kunnen we het niet krijgen! Leuk weetje?  Ieder jaar is het weer een verrassing hoeveel er 
wordt geoogst. Als er een schaarse oogst is, kan het zijn dat we zo door onze  
voorraad zijn. Wanneer de voorraad van het Utrechts Landschap sap op is,  
schenken wij Schulp sappen.  

Cola & Cola light 

Stiekem altijd lekker, een verfrissend glaasje cola! 

Wijnen; wit & rood 🍷  

Onze wijnen zijn van Monicord. Wat bijzonder is aan deze wijnen, is dat ze gemaakt worden 
door de oom (Joep Bakx) en het nichtje (Audrey Bakx) van Thijs Bakx. Op deze 
familiewijngaard in Vérac (bij Bordeaux) doet Joep de noeste arbeid op de wijngaard en 
Audrey ontwerpt de etiketten en doet de afhandeling/verkoop van de wijnen. 

Bier; De Leckere op fles (pilsener) en Heineken 0,0 

Wij schenken bier van bierbrouwerij De Leckere, want er is toch niks  
beters dan bier dat gebrouwen is hier in Utrecht? Ze zijn een honderd  
procent biologische speciaalbier-brouwerij. Het bier wordt gebrouwen met  
de beste, gecontroleerde biologische grondstoffen die duurzaam zijn verbouwd. De 
bierbrouwerij loopt volledig op groene stroom via de zonne-energie en ze zijn aardgasvrij. 
Hun wagenpark is bijna helemaal hybride. De flessen die we gebruiken, worden weer 
hergebruikt. De flessen gaan in de spoelmachine en worden opnieuw gebruikt. 

Heineken 0.0% 

Soms mag of wil je gewoon geen alcohol drinken. In dat  
geval hebben we alcoholvrij bier. 

Bar uitbreiden? 

Onze standaard bar is prima voor een event. Maar wil je toch  
iets extra’s? Check de volgende pagina! 
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DRANKEN  

BESTE BIERTJES BAR 

Een lekker koud biertje is altijd genieten! Een bierproeverij op je evenement valt dan 
ook meteen in de smaak. Maar hoe proef je nu eigenlijk bier? Waar smaak het naar en 
waar ruikt het naar? Waar bestaat bier uit? En hoe gaat het proces van bierbrouwen 
eigenlijk? Allemaal leuke weetjes die je te horen krijgt tijdens het bier proeven. En 
natuurlijk het allerfijnste: maak kennis met lekkere nieuwe biertjes. De bieren zijn 
biologisch en duurzaam gebrouwen. Voor deze biertjes zijn geen fossiele brandstoffen 
gebruikt. Door de 900 zonnepanelen op het dak maakt deze Brouwerij de leckerste en 
duurzaamste biertjes. 
De Beste Biertjes Bar kan bijvoorbeeld in de zomer uit de heerlijkste frisse biertjes 
bestaan. Maar in de herfst / winter kunnen we natuurlijk een mooie variatie aan 
Bockbier laten proeven. Genoeg variatie en dus voor ieder wat wils. Biertje? 

GIN TONIC BAR 

De afgelopen jaren heeft de Gin Tonic weer een enorme opmars gemaakt. Helemaal 
terug van weggeweest. En laat dit lekkere drankje nu ook nog eens de perfecte 
dorstlesser te zijn op die mooie zomeravonden. 
Onze cocktailmakers mixen de Gin met ijsblokjes en de Tonic. En deze maken we af 
met wat verse toppings zoals bijvoorbeeld komkommerlinten, jeneverbessen of 
rozemarijn. 
Ook kunnen we op aanvraag de virgin gin tonic aanbieden, oftewel de alcoholvrije gin 
tonic. Wie niet kan en wil drinken kan gewoon mee doen. Dat is wel zo gezellig! 
We kunnen een vaste Gin Tonic bar plaatsen op jouw event. Maar is daar te weinig 
ruimte voor? Geen probleem! Met onze mobiele Gin Tonic Bar rijden we overal 
tussendoor. 

COCKTAIL BAR 

Drie keer raden wat je bij deze bar kunt drinken! Lekkere cocktails, passend bij het 
seizoen. Misschien denk je bij een cocktail aan de zomer, maar in de winter zijn er ook 
heerlijke cocktails. In de winter serveren we de cocktails met een kruidige noot waar je 
het heerlijk warm van krijgt. In de zomer de zoete, frisse cocktails welke uiteraard 
worden afgemaakt met diverse garnituren en zo’n gezellig parapluutje. 
  

VAT ’N VINO  

De Vat ’n Vino bar! Deze wijnvaten staan verdeeld over het event, waar 
men zelf een glaasje wijn kan inschenken. Er staan clipboards met 
informatie over de wijn die je drinkt, steek je er ook nog iets van op! Bij 
de Vat ’n Vino schenken wij onze huiswijnen van Monicord. We hebben 
een witte en een rode wijn, een rosé en een Cremant. De witte wijn (de 
Blanche de Monicord) heeft een droge, maar fruitige afdronk. De 
Blanche is gemaakt van de druivensoort Sauvignon Blanc. De rode wijn 
(Carmine de Monicord) is gemaakt van de Merlot en Cabernet Franc. En 
zoals Monicord het zelf omschrijft: sensueel, maar toch serieus met een 
tintje dramatisch. Zacht van smaak in het begin, maar toch complex. 
Lekker nu om te drinken maar mag ook nog wel wat blijven liggen. De 
rosé wijn (Rosa de Monicord) is van de Malbec druif gemaakt. Je proeft 
de aardbei-aroma’s. Een heerlijke rosé! 
De Cremant de Bordeaux (Bubbly) is gemaakt van de druivensoort 
Sémillon / Sauvignon blanc. 
Voor zowel de witte als voor de rode wijn hebben wij een eigen Bakx & 
Meijer etiket! Ook deze is ontworpen door Audrey, zij heeft gestudeerd 
aan de Rietveld Academie. De wijnetiketten hebben allemaal een eigen 
verhaal, maar passen toch perfect bij elkaar. 

MEISJES VAN DE WIJN 

Deze vrolijke meisjes komen het stof van de wijn afblazen. Overal 
vertellen de Meisjes enthousiast en begrijpbaar over de wijnen die ze 
schenken. Op grote evenementen vanaf de mobiele wijntrolleys of in een 
kleine setting tijdens een wijnproeverij. Ook op verschillende festivals 
kom je de Meisjes tegen met mobiele wijn’trucks’. Ze hebben altijd 
minimaal 7 verschillende bijzondere wijnen bij zich om alle gasten te 
kunnen voorzien van het favoriete glas en vertellen bij elke wijn wat deze 
zo bijzonder maakt. Één ding is overal hetzelfde: ze vertellen het op een 
luchtige, vrolijke en begrijpbare manier. 

BOB ARRANGEMENT 

Normaal doen we niet aan half werk, maar bij het Bob-arrangement doen 
we het voor een keer! Het is natuurlijk wel gezellig om een klein wijntje 
tijdens de borrel of het diner mee te drinken. Alleen schenken we het 
glas niet helemaal vol. Toch een gezellige avond en veilig thuiskomen!  
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catering en organisatie

EET SMAKELIJK!

BAKX & MEIJER  

info@bakxenmeijer.nl  

030 69 66 121 

 

 


