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Den Haag, juli 2020 

 
 
Geachte heer/mevrouw,   
 
LOF Catering & Evenementen vertaalt uw verhaal met smaak en sfeer naar een 
inspirerende beleving! Dat is ook ons streven binnen onze partycatering en onze 
vaste en exclusieve locaties Sportcampus Zuiderpark en Sportcentrum Overbosch. 
Binnen deze multifunctionele sportieve catering,- en event accommodaties zijn wij 
de exclusief catering partner maar wij komen ook graag bij bedrijven “thuis” om u 
en uw gasten puur te laten genieten.   
 
Wij verzorgen uw gasten optimaal kunnen genieten zonder dat u zich zorgen hoeft 
te maken. Onze kernkracht komt tot uiting in de hoogste kwaliteit van gastvrijheid 
en ons culinaire product, de creativiteit van ons dienstenpakket en de 
betrokkenheid van onze medewerkers.  Wij verzorgen uw evenement vanaf het 
begin tot het eind, waarin wij uw doelstellingen optimaal vertalen. Wij denken 
waar mogelijk creatief mee om zo te komen tot een optimale invulling van uw 
programma. Ons team van ervaren vakmensen staat voor u klaar om van uw 
evenement een daverend succes te maken.  
 
In dit informatiepakket vindt u een groot aantal mogelijkheden welke LOF 
Catering & Evenementen u kan bieden. Heeft u wensen die in deze informatiemap 
niet beschreven worden, dan horen we dat natuurlijk graag zodat we creatief met 
u kunnen meedenken. LOF Catering & Evenementen, Puur Genieten!  
 
Met gastvrije & culinaire groet, 
 
 
 
 
 
 
Nick Maessen      Michael den Rooijen 
Manager locaties & Catering    Creatief, concepten & sales 
nick@lofcatering.nl       michael@lofcatering.nl 
+31(0)68 34 34 648      
 
Sportcampus Zuiderpark 
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 
2533 SR Den Haag 
+31(0)70 870 23 39 
www.lofcatering.nl   

mailto:nick@lofcatering.nl
mailto:michael@lofcatering.nl
http://www.lofcatering.nl/
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LOF Catering & Evenementen – Puur Genieten 
Wij zijn LOF Catering & Evenementen, misschien wel de sportiefste partycateraar 
in Nederland. We serveren eten en drinken om je vingers bij af te likken in een 
setting volledig op maat voor u en uw gasten gecreëerd. Wij verwezenlijken 
herinneringen, door onze gasten onder te dompelen in een beleving die van begin 
tot eind klopt. LOF Catering & Evenementen maakt je dromen waar en laat u Puur 
Genieten. 
 
Catering met ballen 
Wij zijn een Partycateraar met sport in ons bloed. Zo zijn de exclusief horeca & 
catering partner van Sportcampus Zuiderpark en Sportcentrum Overbosch in Den 
Haag, ondersteunen wij diverse sportbonden op het gebied van Partycatering en 
zijn partner van diverse topsport verenigingen. 
 
Creatief en vernieuwend 
Creativiteit zit in ons DNA, daarom denken we altijd met u mee over de best 
passende invulling voor uw borrel, diner of lunch. We nemen het doel of het 
thema van uw evenement als uitgangspunt en passen daar de catering volledig op 
aan. We gaan sportief, totaal over the top, we maken het helemaal duurzaam, of 
we gaan back to the future. Wat bij uw evenement en doelstelling(en) past. Zeker 
is wel dat we uw gasten altijd weten te verrassen en te verbazen. 
 
Regio Haaglanden 
In Den Haag en omgeving trekken wij dagelijks alles uit de 'koelkast' om onze 
opdrachtgevers te verrassen met verrassende cateringconcepten. Een diner op de 
middenstip, een congres in een inspirerende locatie of juist met party zicht op de 
Pier van Scheveningen? Wij staan graag voor u klaar. 
 
Ben je op zoek naar de beste locatie voor uw event in de Hofstad of daar in de 
buurt? Wij zijn thuis op veel plekken. Denk aan Sportcampus Zuiderpark, 
Sportcentrum Overbosch of de Fokker Terminal. Op al deze plekken en vele 
andere locaties verwennen we uw gasten graag met heerlijke en verrassende food 
& drinks. Ook als u een intiem diner bij uw thuis of op de zaak wilt organiseren 
staan wij voor u klaar. U zult versteld staan van de mogelijkheden.  
 
LOF Catering & Evenementen, van Partycateraar tot creatieve smaakexpert. 
Als LOF Catering & Evenementen richten wij ons op creatieve totaaloplossingen 
waarin de expertise van eten en drinken altijd en leidende rol heeft. Want door 
middel van eten, drinken en gastvrijheid kunnen wij uw doelstelling versterken. 
Daarnaast denken wij graag mee over locatie, styling, inrichting en entertainment 
om als doel een smaakvol en onderscheidend geheel te creëren.  
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LOF Catering & Evenementen – Puur Genieten, proef onze smaken! 
 
Binnen onze vaste cateringlocaties werken wij graag met arrangementen, op deze 
manier weet u als opdrachtgever vooraf precies wat wij serveren en voor welke 
prijs. De basis personeel,- en mastiekkosten zijn hier in meegenomen. Wanneer u 
afwijkende wensen heeft maken wij graag een voorstel op maat.  
 
VERGADERMOGELIJKHEDEN 
 

Wij hebben een aantal basis vergaderarrangementen voor u samengesteld. Deze 
per persoonsprijzen maken samen met de vaste huurprijs van de betreffende 
ruimte(n) uw totaalprijs. De prijzen zijn inclusief BTW. 
 
Koffie arrangementen:      (inclusief op-afbouw, buffettafel) 
 

 Koffie, thee & ijswater arrangement met handfruit, 2 uur, p.p. €    9,50 
 Koffie, thee & ijswater arrangement met handfruit, 4 uur, p.p. €  12,50 
 Koffie, thee, frisdranken & ijswater en handfruit, 7 uren, p.p. €  17,50 

 
 Losse kan koffie met toebehoren p.st.    €  15,50 
 Losse kan thee met toebehoren p.st.    €    9,50 
 Losse kan ijswater p.st.      €    2,50 

 
Frisdrank arrangement     (inclusief op-afbouw, buffettafel, koelkastje) 
 

 Assortiment frisdranken, 2 uur, p.p.     €    7,50 
 
Supplementen: 
 

 Grootmoeders cake, p.p.      €    1,25 
 Bij de koffie serveren wij uw gasten banketbakkers roombotercake.                                

Uw gasten kunnen kiezen uit de volgende cake; vanillecake,                                    
appelcake en gemarmerde chocoladecake. 

 Haagse Kakker       €    4,00 
Bij de koffie serveren wij uw gasten een punt Haagse Kakker, een                                
punt authentiek, ambachtelijk gevuld krentenbrood. 

 Authentiek Brabants Worstenbroodje    €    3,00 
 Taartenbuffet op basis van 1 punt p.p.    €    4,00 

 Onze medewerkers presenteren uw gasten de volgende taarten: 
 Heerlijke vruchtenvlaai – Kersenvlaai - abrikozen schuimvlaai 

 Celebrations – mini candybars     €    0,40 
 Luxe bonbons – assortiment      €    1,00 
 Slagroomsoesjes       €    1,00 
 Assortiment koeken (gevulde koek, roze koek, mergpijpje, wafel) €    1,75 
 Candybar – assortiment      €    1,25 
 Mini muffins handmade – assortiment    €    1,00 
 Muffin handmade – assortiment     €    3,25 
 Petit Four        €    3,25 
 Petit Four met full colour logo (minimale afname 20 stuks) €    4,00 
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Ontbijt / lunch, per persoon       €    14,75 
 

Voorafgaande of als aftrap van uw meeting een heerlijk ontbijt geserveerd vanaf 
een gedecoreerd buffet. Een mooi begin van uw evenement. 
 
Wij serveren een heerlijk Europees ontbijtbuffet wat bestaat uit een assortiment 
heerlijke verse witte en bruine pistoletten, Zuid-Hollandse belegen kaas, slagers 
achterham, Kip rollade (Halal), zoetwaren, Hummes (veggie) en een gemengde 
salade (veggie) 
 
De ontbijt en lunchbuffetten zijn uit te breiden met de volgende warme items: 

 Roerei         €      2,75 
 Mini worstjes        €      2,75 
 Worstenbroodje       €      3,00 
 Omelet        €      2,75 
 Rundvleeskroket       €      3,00 

 
Ontbijt / lunchpakket, per stuk        
 

Natuurlijk kunnen wij ook een lunchpakket leveren op een vooraf locatie bepaalde 
locatie in onze accommodatie. Wij verpakken de lunch in een duurzaam papieren 
lunchtasje met servet. 
 
Ontbijt / lunchpakket        €      9,50 
 

Een heerlijk lunchpakket met de volgende inhoud: 
 2 luxe belegde witte en bruine pistolets 
 Mini fruit yoghurt 
 Fruitsapje 

 
Dit pakket is uit te breiden met een buffetje met de volgende suggesties: 

 Drankenbuffet met koffie en thee, p.p.    €    5,00 
 Authentiek worstenbroodje, warm, p.p.    €    3,00 
 Authentiek saucijzenbroodje, warm, p.p.    €    2,75 
 Authentiek kaasbroodje, warm, p.p.     €    2,75 
 Kop goed gevulde soep van het seizoen, p.p.   €    3,50 
 Heerlijk vers wit puntbroodje met een kaassouffle, p.p.  €    2,75 
 Heerlijk vers wit puntbroodje met een rundvleeskroket, p.p. €    3,00 
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Vergaderarrangementen: 
 

Bij al onze vergaderarrangementen kunt u gebruik maken van gratis WIFI en is het 
gebruik van een flip-over met stiften en een vergaderbox inbegrepen. Natuurlijk 
plaatsen wij de zaal in de door u gewenste zaalsetting.  
 
Vergaderarrangement “AKTIEF” per dagdeel p.p.      €  17,25 
 

 Ontvangst met koffie, thee en een zoete lekkernij  
 Koffie & thee, frisdranken, ijswater, handfruit en duurzame sappen in uw  

vergaderzaal 
 
Vergaderarrangement “DEN HAAG” per dagdeel p.p.      €  26,00 
 

 Ontvangst met koffie, thee en verrassende zoete lekkernij  
 Middaglunch vanaf het buffet met jus d’orange, dagverse melk, koffie  

  en thee en de volgende culinaire items: 
STEVIGE BOTERHAMMEN 

Heerlijk oerbrood in wit en bruin vol met gezonde vezels! Stoer belegd met de 
beste ham soorten, kazen, vissoorten en paté. Verse krentenbolletjes met 

roomboter en suiker ontbreken uiteraard ook niet. 
 Koffie & thee, frisdranken, ijswater en handfruit in de vergaderzaal 

 
Vergaderarrangement “TOPSPORT” per dagdeel p.p.   €  31,00 
 

 Het arrangement is heeft dezelfde invulling als vergaderarrangement  
 “DEN HAAG” maar vanaf een culinair uitgifte punt serveren wij uw gasten 
 de volgende heerlijke lunch. (Wij serveren 1 kop soep en 4  

sandwiches/glaasjes/bordjes persoon) 
Soep van de dag 

Kop huisgemaakte tomatensoep, gemaakt van zongerijpte  
tomaten, rode uien en basilicum 

 

Fingerfood lunch 
Etagères gevuld met broodvingersandwiches en  

diverse luxe belegde minibroodjes 
Luxe verschillende amuseglaasjes en kleine amuse bordjes 

 
Supplementen lunch: 
 

 Authentiek worstenbroodje, p.p.     €    3,00 
 Kop goed gevulde soep van het seizoen, p.p.   €    2,75 
 Heerlijk vers wit puntbroodje met een rundvleeskroket, p.p. €    3,00 
 Kroket van Hollandse garnaaltjes met remoulade dip, p.p.  €    3,50 
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Vergaderarrangement “OLYMPISCH” 2 dagdelen p.p.   €   34,50
   

 Ontvangst met biologische koffie, thee en verrassende zoete lekkernij   
 Broodjeslunch “DEN HAAG” (zie omschrijving vorige pagina) 
 ’s middags iets lekkers  bij de koffie    
 Koffie & thee, ijswater, frisdranken en handfruit in de vergaderzaal 

  
Uitbreidingsmogelijkheden  
 

Om uw vergadering uit te breiden met een break in het programma hebben wij 
een aantal voorbeelden hier onder weergegeven. 
 

 Smoothybreak       € 4,00  
 Verse fruit smoothy van seizoen fruit met ambachtelijke yoghurt 

 Vers fruit break       € 3,75 
 Heerlijke dagverse fruitsalade uit het seizoen  

 Quiche         € 3,50 
 Huisgemaakte Quiche gevuld met groenten en kaas (vegetarisch) 

 Seizoensbreak       € 4,75  
Elk seizoen heeft zijn eigen specialiteit: 

» Warme appelbol      Winter 
  » Aardbeien met slagroom     Zomer 
  » Brownie van pure chocolade    Herfst 
  » Scones met geslagen room en vruchtenmarmelade Lente 
   
Borrelgarnituren 
 

Onze bittergarnituren stemmen wij af op het seizoen. De prijzen staan vast maar 
het assortiment is wisselend en verrassend. 
 

 Luxe noten, kaasstengels en gemarineerde olijfjes, p.p.     € 1,75 
 Als tafelgarnituur plaatsen wij een assortiment van 

verse kaasstengels, een luxe notenmix en een mix van  
gemarineerde olijfjes 
 

 Kaas & worst, p.p.          € 3,00 
 Op tafel plaatsen wij houten plankjes gevuld met:  

Blokjes kaas van de kaasboerderij 
Fuetworst van de slager 

Amsterdams zuur zoals augurkjes en uitjes 
Grove mosterd uit de mosterdmolen 

Gemarineerde olijfjes 
Veste kaasvlinders en kaasstengels 

 Hapjes koud - gevulde wraps, per stuk     € 1,40  
Wrap met zalmfilet en zalmmousse 

Wrap met kaas en roomkaas (veggie) 
Wrap met beenham en hammousse 

Wrap met Coppa di Parma en tappenade 
Wrap met gerookte kip en kipmousse  
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  Assortiment koude hapjes, per stuk    € 1,90    
Crostini Coppa di Parma 

Crostini met gerookte en roomkaas 
Wrap met gerookte kip en kipmousse  

Wrap met carpaccio, pijnboompitjes, pesto en rucola  
Crostini met filet americain en rode ui 

Gevulde dadel (veggie) 
 

 Hapjes koud – Luxe Fingerfood - koud, per stuk   € 2,75  
Bonbon vitello tonato 

Loly van geitenkaas met witte chocolade en wasabi (veggie) 
Tartaar van kalfshaas met gepofte kerstomaat 

Cocktailtje van Hollandse garnaaltjes 
Bonbon van gerookte zalm met limoen 

Tataki tonijn met zeewier 
Gerookte eend met sinaasappel 

 
 Assortiment frituursnacks, per stuk     € 0,90 

 Wij serveren diverse frituursnacks in kleine frituurmandjes;  
Rundvlees bitterbal met grove mosterd uit de mosterdmolen 

Klein kipschnitzeltje van kuikenfilet 
Butterflygarnaal met chilisaus 

Stick gevuld met oude kaas (veggie) 
Kabeljauw in een krokant jasje met kerrie mayonaise 

 
 Assortiment luxe kroketjes proeverij “De Vlaamsche”, per stuk € 1,80 

 Wij serveren diverse luxe typisch Vlaamse kroketjes met diverse dips;  
Garnalenkroketje Belgian Style met remoulade saus  

Kaaskroketje Belgian Style met grove mosterd (veggie) 
Zalkroketje Belgian Style met gerookte zalm en dille 

Italiaans kroketje Belgian Style met tomaat en Mozarella (veggie) 
Kroketje van Gandaham en geitenkaas Belgian Style 
Kroketje Cheddar en Jalapenos Belgian Style (veggie) 

 
 Assortiment Luxe Fingerfood – koud & warm, per stuk  € 2,75 

Spiesje van gemarineerde gamba met een spicy dip 
Spiesje van gemarineerde Mozzarella & tomaat (veggie) 

Houtskool gegrilde terriyaki van kip 
Huisgemaakte gehaktballetjes met tomatendip 

Quiche Loraine met spinazie en geitenkaas (veggie) 
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Drankenarrangement: 
 

Het drankenarrangement is niets anders dan een afspraak dat gedurende een  
bepaalde tijd onbeperkt gedronken mag worden van het Hollands 
drankenassortiment tegen een vast tarief. 
 
Het Hollands drankenassortiment bestaat uit: 

✓ Assortiment frisdranken en mineraalwater; 
✓ Assortiment duurzame vruchtensappen; 
✓ Bier van de tap; (pilsner) 
✓ Rode, witte en rosé huiswijnen; 
✓ Rode port; 
✓ Hollands gedistilleerd; (jenever, vieux) 

 
Borreluurtje (duur 1 uur per persoon)     €      8,75 
 

Samen onder het genot van een drankje napraten over de belevenissen                          
van de dag. 
 
Borreluurtje & tafelgarnituren (duur 1 uur per persoon)   €    12,50 
 

Samen onder het genot van een drankje napraten over de belevenissen                          
van de dag. Als tafelgarnituur plaatsen wij een assortiment van 
verse kaasstengels, een luxe notenmix en een mix van gemarineerde                                  
olijfjes en gaan rond met 3 warme hapjes per persoon 
 
Borreluurtje & tafelgarnituren (duur 2 uur per persoon)   €    17,75 
 

Samen onder het genot van een drankje napraten over de belevenissen                          
van de dag. Als tafelgarnituur plaatsen wij een assortiment van 
verse kaasstengels, een luxe notenmix en een mix van gemarineerde                                  
olijfjes en gaan rond met 5 warme hapjes per persoon 
 
   

 2 uur Hollands drankenarrangement    €   12,50 
 3 uur Hollands drankenarrangement    €   18,00 
 4 uur Hollands drankenarrangement    €   24,25 

 
 
Uw borrel is uit te breiden met: 
 

 Uitbreiding borreluurtje buitenlands gedistilleerd, per uur p.p.  €     4,00 
 Glas Prosecco        €     4,75 
 Kirr Royal        €     5,25 
 Speciaal bier van de tap; (seizoenbier)    €     3,75 
 Speciaal bieren op fles      €     3,75 
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Walking Bites - koud / warm, per persoon     €    32,50 
 

Aansluitend na uw meeting een heerlijke borrel combineren met een walking 
diner, natuurlijk kan dat ook. Walking Bites is een lekker en informeel concept 
waar het ontmoeten centraal staat. Wij gaan rond met grote plateau’s waarop wij 
een variatie aan gerechtjes serveren. 
 
Onze gerechtjes laten wij meelopen met het seizoen Wat is er hip, trendy en 
lekker op het moment van uw evenement, dat is ons uitgangspunt. Diverse 
voorbeelden van Walking Bites vind u hier onder. 
  
Binnen het concept Walking Bites – koud / warm gaan wij uit van 4 gerechtjes per 
persoon, de prijs is inclusief personeel & materialen. 
 

Walking Bites  – een culinaire ontdekkingsreis 
Noodles met verse groentjes, scampi aan citroengras en Japanse saus 

Grainfed burger, desembroodje, garnituren en BBQ saus 
Pulled Porc, desem broodje, spitskool en mierikswortel 

Cesar salad van gerilde kip, ansjovis, kwartelei, crostini en Parmezaandressing 
Yakitori (rund) op een banaanblad met Basmatirijst en oosterse groentjes 

Risotto a-la Milanese met heilbot en een koekje van Parmezaan 
Hoisin gelakte zalm met een jus van sereh, parelcouscous en fijne groenten 

Diamanthaas met rettic, radijs, kervel en Oosterse saus 
 

Walking Bites - dessert, per persoon     €    8,25 
 

Op de zelfde manier kunnen we ook een Walking Bites dessert serveren. Hierin 
ook een paar mogelijkheden, binnen Walking Bites – dessert gaan wij uit van 1 
dessertje per persoon: 

Crème Brûllée met gebrande rietsuiker 
Soepje van rabarber gevuld met muskaatdruifjes 

Gemarineerde ananas met vanille hangop 
Kokos-banaan mousse met een kletskopje 
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Dinerbuffetten 
 

Natuurlijk kunt u na uw meeting een dinerbuffet bij ons nuttigen welke wij 
middels een origineel gedecoreerd buffet uitserveren aan u en uw gasten. Op dit 
vlak is veel mogelijk, hier onder geven wij slechts een aantal suggesties. 
(personeel & materialen zijn inclusief) 
 

 Saté Buffet         € 16,50 
Op het buffet plaatsen wij de volgende authentieke oosterse gerechten: 

Kipsaté of Varkenssaté 
Groene salade met dressing 

Huzarensalade 
Vers gebakken stokbrood met roomboter en kruidenboter 
Atjar, sambal, seroendeng, ketimun, ketjap en kroepoek 

 
Dit buffet is uit te breiden met: 

 Frites, p.p.        €   3,00 
 Nasi Goreng, p.p.       €   3,50 
 Foeyonghai, p.p.       €   3,50 

 
 Oosters Buffet        € 28,00 

Op het buffet plaatsen wij de volgende authentieke oosterse gerechten: 
Nasi Goreng & Witte rijst 

Foe young hai 
Kipsaté in pindasaus 

Babi Pangang 
Hete kip 

Oosterse spareribs 
Zoete spekjes & Hete boontjes 

Atjar, sambal, seroendeng, ketimun, ketjap en kroepoek 
 

 Buffet Mediterrane       € 31,00 
Uw gasten zullen volop genieten van de volgende warme en koude Mediterraanse 
specialiteiten: 

Tortilla met bieslooksaus 
Diverse Italiaanse worst,- en kaassoorten 

Diverse Franse worst,- en kaassoorten 
Diverse ingelegde olijven 

Tapenades van tomaat en olijf 
Zongedroogde tomaatjes en zuidvruchten 
Diverse soorten ciabatta en kruidenboter 

 
Grote garnalen in kruidenboter 

Lasagne Bolognaise 
Warme gehaktballetjes in Toscaanse saus 

Quiche Loraine 
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 Buffet Den Haag       € 28,50 
Wij serveren onderstaand buffet, op traditionele manier bereid in een modern 
jasjes gepresenteerd. Wij hebben de volgende gerechten voor u en uw gasten 
geselecteerd: 

Koude gerechten 
Stokbrood met kruidenboter en tapenade 

Salade met gerookte zalm en limoendresing 
Salade met zeevruchten 

Salade met ham en meloen 
Salade met gerookte kip en kruidendressing 

Carpaccio met Parmezaanse kaas 
 

Warme gerechten 
Kippuntjes in tomatensaus 

Runderstoof met paddenstoelen 
Pasta met romige champignonsaus 

Vispotje met diverse visfilets 
Aardappeltjes met zeezout en verse kruiden 

Groenteratatouille 
Groenterijst 

 Italiaans  Buffet         €  27,00 
Iedereen weet dat de Italianen opgegroeid zijn in de keuken. Met ons Italiaans 
buffet willen we u en uw gasten kennis laten maken met de authentieke Italiaanse 
passie voor ingrediënten en gerechten. De ingrediënten in typisch Italiaanse 
gerechten zijn altijd goed herkenbaar waardoor er veel waarde gehecht wordt aan 
verse ingrediënten van de allerbeste kwaliteit. De onderstaande gerechten zijn 
ongecompliceerd en gebaseerd op de Italiaanse keuken. 
 

Koude gerechten 
Vitello Tonato met huisgemaakte tonijnmayonaise en kappertjes 

Salade Caprese met tomaat, Mozzarella en Basilicum pesto 
Carpaccio van runderhaas met Parmezaan, rucola en roomdressing 

Parmaham met verse meloensalade 
Gerookte zalm met dille, kappertjes en ui 

Pastasalade met paprika, ui, tomaat, pijnboompitjes en Parmezaan 
Stokbrood, aioli, tappenade, kruidenboter 

 
Warme gerechten 

Spaghetti Bolognese 
Penne Carbonara 

Stoverij van kalfsvlees, afgeleide van het authentieke Ossobucco 
Frittata van aardappel  

 
 



 
 

 
 - 13 -  
 

Landenbuffetten specialiteiten 
 
Onze specialiteit ligt op landenbuffetten die zijn gebaseerd op authentieke 
smaken, diversiteit en verrassing. Lekker, herkenbaar en barstensvol smaak, 
kortom een echte aanrader!  
 

 Buffet Peking        € 28,50 
De Chinese keuken is een veelzijdige keuken en bestaat voornamelijk uit rijst, 
granen en groenten. Bij de Chinese keuken is het vinden van een evenwicht 
tussen zoet en zuur, heet, koud en scherp de sleutel tot smaakvolle gerechten.  
Wij hebben de volgende authentieke gerechten voor u geselecteerd: 
 

    Singapore noodles (veggie) 
Gebakken fijne mie met veel groenten, soja en oestersaus. 

       Kung Pao Chicken 
Malse kipdijfilet met pepers, lente-ui en pinda’s 

Five Spices Beef 
Zacht gegaard rundvlees in anijs, venkel, pepers, kaneel en gember 

Chow Mein 
Gebakken fijne mie met kerrie, madras en grote garnalen 

Babi Pangang 
Geroosterd varkensvlees in zoetzure tomaten-gember saus 

Kipsaté op houtskool gegaard met satésaus 
Geroosterde kipfilet met satésaus 

Tjap Tjoy (veggie) 
Knapperige Chinese groenteschotel 

Foe Young Hai (veggie) 
Omelet in tomaten-gembersaus met doperwtjes 

 
Bijgerechten 

Atjar – sambal – kroepoek oedang – seroendeng 
 

 Dessertbuffet The Oriënt      € 8,25 
Uw gasten zullen volop genieten van verfrissende en heerlijke dessert  
specialiteiten: 

Panna cotta van mango 
Vers fruit salade 

Mini bavaroise van mango & lychee 
Diverse soorten sorbetijs van kokos, groene appel en vanille 



 
 

 
 - 14 -  
 

 Buffet Jakarta        € 30,00 
De Indonesische keuken heeft een rijk pallet aan smaken. De oorsprong hiervan 
ligt in de archipel, alwaar in deze 'Gordel van Smaragd' vele eilanden verschillende 
kruiden en specerijen gebruiken in lokale gerechten. De onderstaande gerechten 
zijn ongecompliceerd en gebaseerd op de authentieke Indonesische  keuken: 
 

Nasi Goreng (veggie) 
Gebakken rijst met groenten en ei 

    Bami Goreng kip   
Gebakken fijne mie met veel kip, ei en groenten 

       Sambal goreng oedang 
Heerlijke garnalen in kokossaus 

Ajam saté  
Malse kipdijfilet in Javaanse pindasaus 

Daging Bali 
Zacht gestoofd rundvlees met tomaat, ketjap en citroenblad 

Sambal Goreng boontjes  (veggie) 
Sperzieboontjes in een heerlijk pittige saus 

Babi Ketjab 
Stukjes varkensvlees in een zoete sojasaus 

     Bali balletjes 
Gehaktballetjes in een pittige rode saus met gember en tamarinde 

 

Bijgerechten 
Atjar – sambal – kroepoek oedang – emping - seroendeng 

 
 Buffet Bangkok        € 27,00 

De Thaise keuken bestaat vaak uit een combinatie van zoet, zuur en pittig. Verse 
kruiden zijn binnen de Thaise keuken de belangrijkste smaakmakers. Wij hebben 
de volgende authentieke Thaise gerechten voor u geselecteerd: 

 

Nasi Pandan (veggie) 
Geurige gestoomde Thaise rijst 

Kang Karee Kai 
Malse kipdijfilet in gele curry met aardappel en koriander in Thaise gele curry 

Prieuhaan Kai 
Gebakken en gekruide kip en groenten in zoet-zure saus 

Thi Massaman Beef 
Zacht gesmoord rundvlees met pinda’s in een rijke Massaman curry 

Thai red Shrimp Curry 
Grote garnalen in rode curry met bamboescheuten 

Lemon Grass Saté 
Malse kipsaté met Lemon Grass 

Pak Ruam (veggie) 
Knapperig gewokte groenten in oestersaus 

Pad Thai Noodle (veggie) 
Noedels met ei, bosui en pinda’s 

 

Bijgerechten 
Atjar – sambal – kroepoek oedang 
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Buffetten uit het seizoen 
 

Natuurlijk kunnen wij een buffet voor u samenstellen helemaal afgestemd op het                       
seizoen. Mooie voorbeelden hiervan zijn een mooi lentebuffet met asperges,                     
aardbeien en lamsgerechten. Een wildbuffet met mooie wildgerechten, patés en                  
stoofpotjes. Hieronder een voorbeeld van een seizoen buffet, ons winterbuffet: 
 

 Winterbuffet        € 18,00 
In de maanden oktober t/m februari is het tijd voor warme sokken, dikke truien, 
openhaard, rode wijn, gordijnen dicht en met een goed boek genieten op de bank. 
Een heerlijke warme stevige maaltijd kan natuurlijk niet ontbreken. Vanaf een 
decoratief culinair uitgifte serveren wij uw gasten heerlijke wintergerechten zoals; 

Boerenkool stamppot 
Zuurkool stamppot 

Hete Bliksem 
Hutspot 

Rookworst in de donkere jus 
Gegrilde speklapjes 

Hachevlees 
Mosterd, appelcompote en knabbelspekjes 

 
Dessertbuffet 
 

Een heerlijke afsluiten van een mooie maaltijd, wij hebben een 2 tal keuzes van 
dessertbuffetten: 
 

 Dessertbuffet        €    8,25 
Uw gasten zullen volop genieten van de volgende heerlijke dessert specialiteiten: 

Assortiment van luxe mini bavarois 
Vers fruit salade 

Slagroom 
 

 Dessertbuffet luxe       € 14,50 
Assortiment van luxe mini bavarois 

Chocolademousse 
Tiramisu 

Fruitsalade 
Diverse soorten ijs (taarten) 

Slagroom 
 

 Luxe kaasplank       € 15,00 
Een mooi gedecoreerde kaasplank met diverse soorten Hollandse en ook                           
buitenlandse kazen. Met vers gebakken brood, vijgenbrood, vijgen, dadels,                           
walnoten, appelstroop en druiven. 
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Diner uitgeserveerd – 3 gangen vanaf prijs per persoon   €  44,50 
 

Een stijlvol sit-down diner of een verrassend vorkjesdiner, een luxe tafel met 
tafellinnen, meubilair en aankleding in de sfeer van een toprestaurant, of 
liever een informele setting met kleine smaakvolle gerechtjes in een bepaald 
thema? Lof catering denkt samen met u mee tot in de kleinste details. Samen 
bedenken we de gerechten en de bijpassende aankleding die uw diner uniek 
maken. Van oesters tot thema diners, van over-the-top tot terug naar de 
eenvoud, van klassiek tot duurzaam. Uw prijs is inclusief personeel en materialen. 
 

Wij gaan graag de uitdaging met u aan om van u evenement een onvergetelijke 
avond te maken. Hier onder ziet u onze menukaart maar we kunnen natuurlijk 
een speciaal menu op maat voor u samenstellen: 
 

Menukaart diners 
 

Voorgerecht * 
Nestje van Parmezaan met Burrata, trostomaat, basilicum en olijfolie (veggie) 
Tartaar van stoofpeer |crème van witte chocolade en vanille |suikerspin van 

rozenwater 
Frisse salade | geroosterde coquille | romig schuim van sereh 

Kalfsrosbief | mayonaise Parmezaan | Kletskop 
Salade  | augurk | gebakken dorade | schuim appel 

Taartje van aardappel en bleekselderij | gestoomde makreel | Hollandse garnalen 
| dressing van sake en bieslook 

 

Soep & warm tussengerecht * 
Licht pittige gevogeltebouillon | saté van parelhoender | soja 

Runderbouillon met sojaroom en shiitake 
Gebakken coquille en gamba | confituur wortel | crème limoen | salade 

suikerboontjes 
Gebraisseerde kreeft, cappuccino kreeft, aardappelcrunch wasabi, sushi kreeft 

Met hoisin gelakte zalm, licht geroosterd, pepertjes, paksoi en noodles 
Lauwwarme lendebiefstuk |salade van rucola en taugé | Japanse dressing 

 

* Op tafelplaatsen wij: minibroodjes met pesto, tapenade, roomboter en zeezout 
 

Hoofdgerecht 
Boerderij eend| parelgort | courgette | suikerboontjes | aardappelcrunch | 

kalfsjus 
Risotto basilicum | tomatenantiboise | heilbot | persilade 

Ossenstaart | kabeljauw | luchtige puree | krokant van aardappel 
Lamsfilet | groene asperge | jus gepofte knoflook 

Kalfswang en kalfshaas | crème pastinaak | groene asperge | gel van PX 
 

Kaas & dessert 
Kaasplankje met zachte kazen | notenbrood | ingemaakte vijgen 

Pavlova van en sorbet met aardbeien en limoen | shake van frambozen, 
vanilleroom 

Crème brûllée | triffle van sinaasappel | karamel | Makarons vanille 
 

Koffie / thee met friandises 
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Totaal organisatie, Puur genieten! 
 
LOF Catering & Evenementen prikkelt werkelijk alle zintuigen en koppelt uw 
doelstellingen van de dag aan een perfecte en unieke beleving, een sfeer die past 
bij u en uw relaties en een onbezorgde en optimale gastvrije uitvoering. Negen 
succesfactoren staan centraal binnen onze partycatering benadering:  

 Warme en persoonlijke gastvrijheid en aandacht; 
 Een creatieve conceptuele invulling, eventueel op maat samengesteld; 
 Programma en invulling; 
 Artistiek meedenken; 
 Inspirerende en moderne locatie, van alle gemakken voorzien; 
 Operationele excellentie; 
 Prikkelende eten & drinken concepten; 
 Optimale sfeer, decor & aankleding; en moderne 
 Flexibiliteit; 

 
Wij denken graag met u mee om te komen tot een optimale vertaalstag van uw 
doelstellingen. 
 
Met gastvrije & culinaire groet, 
 
 
 
 
 
 
Nick Maessen      Michael den Rooijen 
Manager locaties & Catering    Creatief, concepten & sales 
nick@lofcatering.nl       michael@lofcatering.nl 
+31(0)68 34 34 648      
 
Sportcampus Zuiderpark 
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 
2533 SR Den Haag 
+31(0)70 870 23 39 
www.lofcatering.nl   
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