
PARTICULIER



KERSTBRUNCH BOX  
 €25,50 euro per persoon geen minimale afname, wij rekenen wel 

bezorgkosten

Wij verzorgen een feestelijk doosje waarin, met een persoonlijke 
boodschap, een heerlijk lunch wordt verzorgd:

• Smoothie
• Flatbread met zalm
• Wrap Carpaccio van rund met huisgemaakte truffelmayonaise, 

Parmezaanse kaas, gefrituurde kappertjes, pijnboompitten en rucola
• Mini Gevulde croissant met vulling van framboos 
• Salade van gemarineerde mozzarella in sinaasappel & venkel met 

roodlof en tomaatjes (v)
• Mini salade Huzaren luxe opgemaakt;
• Vers fruitsalade
• Mini kerststol
• Roomboter
• Muffin
• Home made Kerst ragout bladerdeegbakje (zelf te verwarmen)
• Schulpsap uit de streek

Extra verzorgen wij een kerstster plantje waardoor er nog lang kan 
worden nagenoten.

*Van dit pakket gaat 1 euro naar de Voedselbank Leidsche Rijn

KERSTDINER BRUISEND
 (Vanaf 4 personen, €32,50 euro per persoon) 

Koude gerechten:
• Carpaccio van rund met huisgemaakte truffelmayonaise, Parmezaanse 

kaas, gefrituurde kappertjes, pijnboompitten en rucola
• Charcuterieplank (Parmaham, Spinata Romana, Fuet, olijven, 

amandelen en bruschetta)
• Salade van gemarineerde mozzarella in sinaasappel & venkel met 

roodlof en tomaatjes (v)
• Salade geitenkaas met roodlof, tomatenjam en notencrumble (v)
• Warme gerechten:
• Boeuff Bourguignon, malse stukjes rundvlees gesmoord in o.a. rode 

wijn, wortel, en ui
• Zalmfilet, vers van de visafslag in witte wijn-bieslooksaus
• Malse kippendijen omwikkeld met Parmaham en saliejus

Bijgerecht:
• In rode wijn en port gestoofde peertjes (koud geserveerd) Italiaans 

geroosterde aardappeltjes uit de oven (v)
• Geglaceerde worteltjes met sjalotten (v)
• Rode kool met appeltjes en balsamico (v)

Bij uw kerstbuffet kunt u tevens overheerlijke wijnen bestellen.
Wij rekenen bezorgkosten om dit bij u thuis te brengen. De warme items 
worden met instructie koud aangeleverd. U kunt dit zelf verwarmen in de 
oven of au bain-marie.

CHRISTMAS DINER AT HOME 
Te bestellen vanaf 4 personen. Minder personen? Neem contact op voor 
de mogelijkheden

 Prijs p.p. € 28,50 inclusief BTW en € 15,00 bezorgkosten. Leveren in regio 
Utrecht, Stichtse Vecht en Leidsche Rijn.

Carpaccio van rund met huisgemaakte truffelmayonaise, Parmezaanse 
kaas, gefrituurde kappertjes, pijnboompitten en rucola

Of 

Dun gesneden Aziatisch gemarineerde tonijn met sesam geserveerd op 
een pappadum met ingelegde komkommer en wasabi mayonaise

***

Mals gestoofde varkensprocureur met een romige saus van 
paddenstoelen en bieslook. Geserveerd met rode kool en roseval krieltjes 

met groene kruiden

Of 

Visstoofpotje met 3 soorten vis in witte wijn saus met dragon en dille 
geserveerd met venkel, prei, winterpeen en roseval krieltjes met groene 

kruiden

Bijgerechten: Luxe broodjes, huisgemaakte olijven tapenade, aioli en 
kruidenboter

Luxe gemengde salade 
En huisgemaakte stoofpeertjes

***

Kerst dessert
Proeverij van huisgemaakte desserts zoals chocolade brownie met dulce 

de leche, klassieke tiramisu en panna cotta met steranijs en kaneel 
crumble

(bezorgen compleet gegarneerd en zelf op te warmen met instructies op 
kerstavond, 1e KD en 2e KD tussen 15.00 uur en 17.00 uur)

Inclusief bord en bestek 
3e Kerstdag wordt het servies opgehaald.



BORRELBOX ROSCO
Dit jaar zien de decembermaanden er anders uit dan we zouden willen, 
wilt u ondanks alles uw relatie/collega’s/medewerkers een hart onder de 
riem steken? Laat Rosco Catering dan uw borrelbox verzorgen!

• Rosco’s borrelnootjes
• Luxe hapje; Pita met pulled pork
• Home made gemarineerde Gehaktballetjes 
• Diverse luxe kaassoorten met jam
• Diverse smeersels 
• (3 soorten, hummus-heksenkaas-aioli)
• Olijven
• Mini Merquezworstjes
• Peppadew 
• Broodje;Sesam bolletje
• Breadstick

 PRIJS:
 €22,50 euro per pakket (per persoon) incl. BTW, exclusief bezorgkosten.

BORRELBOX DELUXE!
De Borrelbox Deluxe van Rosco is een en al genieten, van food tot drinks, 
het ontbreekt u (of uw relatie/kennis/familie/vrienden) aan niks! 
De Borrelbox Deluxe bestaat uit:

Food:
• Mini pita met pulled pork 
• Gemarineerde Kipspiesjes 
• Diverse luxe blokjes kaas met chutney
• Home made Gehaktballetjes met sausjes 
• Kipkluifjes
• Luxe Kaaszoutjes
• Olijven
• Peppadews 
• Rosco’s borrelnootjes
• Breadsticks 
• Mini Merquezworstjes 
• Italiaanse bol
• Diverse smeersels 
• (3 soorten, hummus-heksenkaas-aioli)

• Drinks:
• 1 fles witte of rode wijn
• 4 flesjes bier (standaard Jupiler)

 Prijs, box voor twee personen:
 €27,50 euro per persoon incl BTW, exclusief bezorgkosten
 €55,00 euro per pakket incl. BTW, exclusief bezorgkosten 

 Prijs, box voor vier personen:
 €24,50 euro per persoon incl. BTW, exclusief bezorgkosten
 €98,00 euro per pakket incl. BTW, exclusief bezorgkosten

BORRELBOX ‘GOOD FOOD GOOD MOOD’
Liever een borrelbox met alleen food items? Dat is ook zeker mogelijk, 
ons motto is natuurlijk ook: ‘Good Food Good Mood’. 

Deze box bestaat uit:
• Mini pita met pulled pork 
• Gemarineerde Kipspiesjes 
• Diverse luxe blokjes kaas met chutney
• Home made Gehaktballetjes met sausjes 
• Kipkluifjes
• Luxe Kaaszoutjes
• Olijven
• Peppadews 
• Rosco’s borrelnootjes
• Breadsticks 
• Mini Merquezworstjes 
• Italiaanse bol
• Diverse smeersels (3 soorten, hummus-heksenkaas-aioli)

 PRIJS bij box voor vier personen:
 €20,50 euro per persoon incl. BTW exclusief bezorgkosten
 Prijs bij box voor twee personen beschikbaar op aanvraag!

Optioneel bij te bestellen, prijs op aanvraag: 
• Fles witte of rode wijn     
• Champagne
• Speciaal bier (bock, blond, Broederschap, de Leckere)
• Flesje gewoon bier, als aanvulling/uitbreiding

Uiteraard kunnen de boxen ook worden afgehaald bij Rosco Catering.

RANDVOORWAARDEN:
 Bezorgdagen:

• 24 december (kerstavond) 
• 25 december 
• 26 december 
• 31 december 

  
 Wij bezorgen overdag tot 17.00 uur bij uw bestelling geven wij een tijdvak aan.

 Chafing dishes:
• Worden uitsluitend geleverd bij één uniek buffet vanaf 10 personen 

 Betaling particulier:
• Uitsluitend contant bij aflevering



BORRELBOX DELUXEBORRELBOX ROSCO




