
ZAKELIJK



KERSTONTBIJT TO GO 
€19,50 euro per persoon
 
Wij verzorgen een feestelijk doosje waarin, met een persoonlijke 
boodschap, een heerlijk ontbijt wordt verzorgd:

• Verse jus d’orange
• Healthy bowl, kwark/Crunchy Granola
• Mini kerststol
• Vers afgebakken broodjes
• Boter
• Jam
• Luxe opgemaakte platé met vleeswaar, kaas en salades
• Mini flesje champagne
• Chocolade/vers fruitsalade
• Gekookt eitje

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

KERSTBRUNCH BOX TO GO
 €25,50 euro per persoon 

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

• Smoothie
• Flatbread met zalm
• Wrap carpaccio
• Mini Gevulde croissant met vulling van framboos 
• Verse mini salade mozzarella (v)
• Mini salade Huzaren
• Vers fruitsalade
• Mini kerststol
• Boter
• Muffin
• Home made Kerst ragout bladerdeegbakje (zelf te verwarmen)
• Schulpsap uit de streek

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

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

Net even iets anders? Laat uw lunch of borrelpakket gepresenteerd worden in 
een gouden box of in een ‘Grachtenpand’ van hout.

GOUDEN LUNCH BOX  
(€13,50 euro exclusief BTW per pakket):

Gouden lunch box rijkelijk gevuld met onder andere:
• Flatbread belegd met eiersalade en bacon strips
• Croissant met aardbeien vulling
• Bagel met kruidenkaas en zalm
• Flesje melk
• Handfruit
• Verse smoothie van rood fruit

LUNCH BOX ‘GRACHTENPAND’ 
 (€15,50 euro exclusief BTW per pakket):

Lunch box gepresenteerd in een grachtenpand box met onder andere:
• Flatbread belegd met eiersalade en bacon strips
• Croissant met aardbeien vulling
• Muffin/donut
• Handfruit
• Flesje Jus d’orange

Tip: het Grachtenpand kan gebruikt worden als decoratie voor in huis! Zet er een nep 
kaarsje in en geef de ruimte extra sfeer!

Alle bovenstaande pakketten kunnen bij uw bedrijf bezorgd worden zodat het 
personeel in shiften deze kunnen ophalen of thuis bezorgd, hiervoor rekenen 
we wel bezorgkosten. Tevens denken we graag mee in originele drive thru 
sessies of kerstmarkt uitgifte.



GOUDEN LUNCH BOX LUNCH BOX GRACHTENPAND



KERSTBUFFETTEN • KERSTDINER BUFFET SAMEN
 €24,50 euro per persoon, vanaf 6 personen:

Koude gerechten:
• Salade geitenkaas met roodlof, tomatenjam en notencrumble (v)
• Luxe opgemaakte huzarensalade
• Roasted potato salad met pancetta
• Kalkoen rollade met frisse cranberry glacé, gedroogde vijgen, 

geroosterde walnoten en een sla melange

Warme gerechten:
• Boeuff Bourgignon, malse stukjes rundvlees gesmoord in o.a. wortel, 

ui en rode wijn
• Gehaktballetje in rode tomatensaus
• Malse kippendijen in romige saus
• Aardappelgratin met Old Amsterdam (v)
• Wilde rijst melange met fijn gesneden winterse groenten (v)

Bijgerecht:
• Vers gebakken brood
• Aioli, truffelmayonaise en pestomayonaise

KERSTBUFFET DICHTBIJ
 €34,50 euro per persoon, vanaf 6 personen 

Koude gerechten:
• Dun gesneden gerookte eendenborst en kalkoen met een frisse 

salade, dadels en gekonfijte uitjes
• Visproeverij met gerookte zalm, forel en garnalen met 

komkommersalade en dille mosterd saus
• Salade geitenkaas met roodlof, tomatenjam en notencrumble

Warme gerechten:
• Boeuf Bourgignon, malse stukjes rundvlees gesmoord in o.a. wortel, 

ui en rode wijn
• Zalmfilet, vers van de visafslag in witte wijn-bieslooksaus
• Malse kippendijen omwikkeld met Parmaham en saliejus
• Biet Wellington, gevuld met bieten, ricotta, spinazie en noten (v)

Bijgerecht:
• Italiaanse geroosterde aardappeltjes uit de oven
• Geglaceerde worteltjes met sjalotten
• Rode kool met appeltjes en balsamico
• In rode wijn en port gestoofde peertjes (koud geserveerd)

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 ROSCO BORRELBOX DELUXE



Uitgifte pakketten:

Voor de uitgifte van de kerst borrelboxen kunnen wij voor jullie 
onderstaand verzorgen:

• Kerstkraam
• Heaters (1 of 2)
• Uitgifte tafel/bar

In plaats van de partytent met losse tafel/bar kunnen wij ook een 
‘marktkraam’ verzorgen, volledig in kerstsferen ingericht. 
Denk hierbij aan:

• Versierde kerstboom
• Lampjes
• Sneeuw (nep)
• Vuurkorven
• Bankje met berenvellen

Omdat jullie de medewerkers/leveranciers geen traditionele kerstborrel 
kunnen bieden, kunnen we optioneel warme chocolademelk verzorgen. 
Voor de liefhebbers kunnen wij ook glühwein verzorgen. Daarnaast 
verzorgen we een zoete lekkernij die volledig past in de sferen van kerst, 
denk hierbij aan:

• Mini kerststol
• Speculaas
• Chocolade kransjes

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 ‘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.




