
DINERCAFE

Kerkplein 32 - 7261 AZ Ruurlo

Tel. 0573-454 083 - b.g.g. 0573-451 532

www.denaober.nl - snackhuus@hetnet.nl

      

Wij verzorgen graag voor u een feest op locatie.
U kunt dan bij ons uw gewenste dranken, tapmateriaal 

en bijbehoren bestellen en wij leveren ze bij u.

   Tafellinnen

Buffettafels BBQ Stoelenentafels

   Springkussens

   Koelwagenverhuur

Mocht u andere wensen hebben, u bent van harte 

Ook kunt u bij ons terecht voor:

Bierban ken Statafels 

Podiade len Tentvloeren

    Verlichting

welkom om een keertje langs te komen. In

overleg kunnen we heel veel voor u doen. 

BBQ
 

min 4 personen 

Schotel 1

         

9.95

Budget: speklap, hamburger, karbonade, spareribs, 2 sauzen, 

stokbrood en rundvleessalade, geserveerd in bakken

Schotel 2

         

14,50

Populair : speklap, karbonade, zalm in folie, varkenshaassaté 

en spareribs , rundvleessalade, ruwkost, sauzen, kruidenboter 

en stokbrood. Geserveerd op mooi verzorgde schalen

Schotel 3 19,50

De luxe: lamskotelet, kipspies, black angus steak, speklap,

entrecote, zalmfilet met gamba’s en kruidenboter in 

folie, rundvlees- en zalmsalade, rauwkost, stokbrood met 

kruidenboter, sauzen. Geserveerd op mooi verzorgde schalen.

Bittergarnituur:  vanaf 50 hapjes 

Koud garni budget:  

Koud garni populair:  

Koud garni speciaal:  

Warm garni gemengd:  

Warm garni Naober:

(Schaal chickenwings en spareribs)

Biertap trolly Servies

Artieste n Geluid

Samengestelde menu’s
Vanaf 15 pers

Streekgerechtenmenu :     26,00

Rillet van gerookte forel, grotham en appelstroopmayonaise, 

Lams bouillon met jonge reepjes

Stimpstamp met spekjes en parelhoen suprême 

en een lichte tijmsaus Mousse van hoeveyoghurt, 

rode wijn gelei en bosvruchten

Naober populair

       

28,00

Carpaccio met rucola truffel salade en acetosiroop

Cremesoep van geroosterde paprika’s en kleine gamba’s

Zeebaars op knolselderij mousseline en tomatensaus dragon

Kloostervarkenfilet met fungi risotto en een jus van pesto

Stukje chocoladetaart met vanillesaus en een tropical salade

Soepen vanaf 20 personen

Drie soepen na keuze, augurkjes, zilveruitjes, croutons

en stokbrood kruidenboter inbegrepen 7,50 p.p. 

Belegde broodjes vanaf 20 broodjes

Ham/kaas/rosbief op schalen 1,50 pst

Verschillende broodsoorten met schepsalade

Zalm, carpaccio en kazen      2.50 pst

Warme broodjes    broodje stokbrood

Broodje warme beenham met saus  3,85    4,35

Broodje shoa r m   4a  , 50 5,00

     0,85 per hapje

1,10 per hapje

1,25 per hapje

0,45 per hapje

0,75 per hapje 



Warm: Achterhoeks rookspek, champignons met hoenderhaasjes 
en rode wijnsaus, gestoofde witlof met achterham 
gegratineerd met kaas, runderstoof op Achterhoekse wijze met 
appelstroop, hete bliksem met Elstar en Jonagold appels.
Vanaf 25 personen 

 

Italiaansbuffet
Koud: Vitello tonato dun gesneden kalfsvlees met 
tonijnmayonaise en rucola, stukjes zalm omwikkelt met 
gedroogde ham en tomaten antibiose, salade nicoise, salade van 
tonijn met ui, kappertjes en paprika, pasta salade met gedroogde 
worst garnalen en dille, Caprice salade van verse tomaat 
basilicum, tomaat en mozzarella en diverse broodsoorten.

Warm: Traditionele lasagne bolagnaise met gehakt en 
ambachtelijke ham, gegrilde varkenslende met een jus 
van rozemarijn en knoflook, gehaktballetjes met spinazie 
en mascarpone en rozemarijn tijm aardappeltjes.
Vanaf 25 personen 

Andere thema’s:
S  a  l s  a   
wrapjes, salades, tortilla’s, soepjes en curies
Hbuafmb urgfeert
Verschillende soorten hamburgers met 
huisgemaakte verse frieten  
T a  p  a  s    
Proeverij van verschillende hapjes 7 soorten p.p.
(Ongeveer 15 hapjes nodig voor volledige maaltijd)

Lunchpakketten de luxe
min 20 perso n  e  n  

Stel zelf uw 3 of 5 gangen diner samen
De kok komt bij u thuis en zorgt dat het 
diner in goede banen verlopen zal.
Vanaf 25 personen      

350 gr

  

9,95

Deze salades zijn p.p. te bestellen en verzorgd opgemaakt. Ook 

 4,75

  (30 pers 17,50)

2,50pst.

Traiteur
Wij bereiden uw diner voor zodat u alleen de dressing op de 
salades en het vlees/vis hoeft warm te maken. Zo staat u niet de 
hele dag in de keuken, maar met minimale handeling zet u toch wat 
lekkers en leuks op tafel. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen.

Diners voor een feestje 
of bedrijfsmaaltijd 
(Min 5 personen per gerecht)

Tilapiafilet met dillesaus       9,95
Zalmfilet met mosterdsaus      12,95
Schnitzel met gebakken ui, champignons en spek   10,95
Varkenshaas met champignons

      

12,95
Stoofp o  t j e    10,95
Black angus met pepersaus      14,95
Spaghetti bolognais  e    *  9,55
Tagliatelle funghi *       10,45
Spareri b  s      10,95

Bij deze gerechten worden salade, warme groentes 
en aardappelgarnituur geserveerd.
*Uitzondering hierbij wordt alleen salade geserveerd.
Voor bedrijven of instellingen die meerdere malen in de week bestellen 
kunnen wij ook afwisselende gerechten maken à 9,95 per persoon.

Buffet
Amsterdam
Zalmsalade, rundvleessalade, 2 soorten rauwkost, 
knoflook- en cocktailsaus, stokbrood, kruidenboter, 
kippenhaasjes met paprika en uien, balletjes gehakt in 
pindasaus en gebakken aardappelen met spekjes. 

13,95 vanaf 15 pers 13,50 vanaf 30 pers

Parijs
Hetzelfde als buffet Amsterdam maar met de volgende 
toevoegingen: varkenshaaspunten met verse 

Themabuffetten
Oma’sstoofpottenbuffet
Drie verschillende stoofpotten: twee van rundvlees 
met mosterd, dille en pilav rijst. Visstoofpot met een 
aardappelpuree, rode kool, appel comporte en stoofpeertjes.

2,25 

22,95

22,95

19,95

15,95

9,75 

16,50

pp 23,50

Salades 
Maaltijdsalade.    

 

350 gr p.p .

Bij de BBQ of gourmet   

 

175 gr p.p.

Authentieke huigemaakte rundvleessalade

    

8,95 p.p. 350 gr

Lekkere maaltijd salade mooi opgemaakte salade met 

Bourgondische salade

 Zalmsalade

   

Nieuw concept
Vorkje prikken

   

Naober (mix)

2. Italiaans

3. Oriëntaals

5. Hollands

Minimale afname 50 hapjes

Reurlse nagelholt, pastasalade, gemarineerde knoflookolijven 
en pestosalade, gerookte makreel, vischunks in 
kruidenmayonaise, varkenslende met champignonroomsaus, 
spareribs en gele pilav rijst en warme groente. 

25 pers         24,50
50 pers         23,25
70 pers en meer 21,75

Vanaf 25 pers   1 9,95                  
Eventueel soep vooraf per persoon      

Achterhoeksbuffet
Koud: Kalfspastei, varkensrollade, gehaktbrood, patésoorten 
en confituren, kropsla, Achterhoekse rookspek, dressing 
framboossalade van minikriel, tuinkers en gerookte hoevekip, 
ouderwetse rundvleessalade met soepvlees en broodsoorten.

achterham, rosbief, asperges, augurk, eieren en garnering.

350 gr

  

11,95

Feestelijk opgemaakte authentieke huisgemaakte rundvleessalade 

met vlees, vis en stokbrood, kruidenboter, rollade, ham, 

asperges, rosbief, carpaccio, gedroogde ham, zoute haring, 

gerookte zalm, crab chunks, eieren en garnering.

Huisgemaakte zalmsalade met vissoorten:

garnaaltjes, zoute haring, crab chunks, gerookte 

forel, gerookte zalm, eieren en garnering.

Reurlse heksenkaassalade, Tonijnsalade, viscocktailsalade, 

aardappelsalade, Siciliaanse kipsalade, Griekse beenham 

met feta salade, eier-, bieslooksalade, garnalensalade, 

haringbietensalade, tonijn-olijfsalade, kaassalade, 

Surinaamse salade, nicoise, seizoenssalade, aspergesalade, 

paddenstoelen-beenhamsalade, Waldorfsalade, rauwkost.

zijn deze salades per 500 gr in bakken te verkrijgen. Bijv. de 

authentieke rundvleessalade 500 gr    

(min 15 pers) 19,95  

Diverse kleine hapjes in glaasjes en op kleine bordjes 

geserveerd met een vorkje als amuse, cocktail.

Hierin hebben we verschillende thema’s.

Dessert (deze zit niet in de mix)

Ook zijn de hapjes los te bestellen vanaf:     

huisgemaakte pestosaus, zalmfilet met schaaldieren-
mosterdsaus, Twentse droogham met meloen, rosbief 
met eiersalade, gerookte zalm met IJslandse garnalen, 
gerookte forel, zoute haring en kip-kerrie salade.

18,75 vanaf 15 pers  17.50 vanaf 30 pers

Luxemburg
Een aanvulling op buffet Amsterdam en Parijs. Extra 
toevoegingen: gerookte eendenborst, Spaanse serranoham, 

4. Sushi

1. 

6. 
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