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Bedankt voor uw interesse in Arabia catering
Met veel genoegen vertalen wij uw dromen in een prachtige dag.
Wij zorgen ervoor dat u de rust en de vrijheid heeft om te genieten!
Wij luisteren naar uw wensen maar zullen ook ideeën aandragen om uw
droomdag tot de mooiste van uw leven te maken.
Onze chefs zorgen voor een spektakel, onze gastheren en gastvrouwen
treden u en uw gasten gepassioneerd tegemoet.
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Let’s Celebrate!
De avond staat in het teken van feest!
U geniet van elkaar, vrienden en familie en wij zorgen voor de rest.

Entree
Nadat wij uw gasten op traditionele wijze met melk en dadels
verwelkomd hebben, kan het feest beginnen. Onze gastvrouwen en
gastheren creëren de beleving die u in gedachten heeft.

Het beste uit Marokko
Traditioneel of iets anders. In beide blinkt Arabia Catering uit.
Wilt u uw gasten trakteren op iets bijzonders? Stel een drie gangen
menu samen uit de volgende gerechten en het dinner wordt
gegarandeerd een succes. Zijn er nog gasten met wie wij rekening
moeten houden i.v.m. allergiën? Laat het dan tijdig aan ons weten.
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ARABIA
CLASSIC
Het beste uit Marokko

Wij toveren uw zaal om met onder andere:

Bijzondere ontvangst tafel
Keuze uit verschillende tafeldecoraties en servies
Keuze uit meerdere middenstukken
Ruime keuze aan stoelhoezen en strikken
Bijzondere taarttafel

Naast onze brede glimlach
ontvangen wij uw gasten met:
Uitgebreid koffie arrangement met:
Caffé macchiato, espresso, koffie verkeerd, cortado
Frisdrank assortiment:
appel/peer, cranberry, druiven/frambozen,
vlierbessen sappen op tafel
Marokkaanse thee
Melk en gevulde Madjoel dadels
Chocolat praliné petit vours
Assortiment Amandelkoekjes op tafel
2 hartige hapjes naar keuze
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ARABIA
CLASSIC
Met liefde bereid in onze keuken
Keuze uit Voorgerechten o.a:
Rijkgevulde Bestilla vis (2,5kg)
Rijkgevulde Salade met vis
Rijkgevulde kippen en citroenen

Keuze uit Hoofdgerechten o.a:
Lamsschouder (5kg) bereid in eigen steenoven met diverse garnering
Geroosterde kippen met olijven en gekonfijte citroenen
Zeebaars uit de oven met rijke tomatensaus en gamba’s
kalfstajine met abrikoos, amandelen en pruimen
Rijkgevulde Paella de Marisco
Traditionele Seffa met kip en gemalen amandelen

Keuze Dessert

Het beste
uit Marokko

Exotische fruitschaal met ambachtelijke ijstaart
Grand dessert met diverse ijstaartjes en exotische fruitmelange
Mono dessert individueel uitgeserveerd

Kosten bij minimaal 250 gasten:

Zondag t/m Donderdag €31,- p.p | Vrijdag en Zaterdag €35,- p.p
Betalingscondities: aanbetaling van 30% bij reservering, het resterende bedrag 7 dagen vooraf.
Toeslag Belgie of Duitsland of onder de 200 personen €3,- p.p.
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ARABIA
Custom
Het beste uit Marokko
Wij toveren uw zaal om met onder andere:

Bijzondere ontvangst tafel
Keuze uit meerdere tafel decoraties en servies
Keuze uit meerdere middenstukken
Bijzondere taarttafel
Bijzondere stoel
Speciale familietafel

Naast onze brede glimlach
ontvangen wij uw gasten met:
Uitgebreid koffie arrangement met:
Caffé macchiato, espresso, koffie verkeerd, cortado
Frisdrank assortiment:
appel/peer, cranberry, druiven/frambozen,
vlierbessen sappen op tafel
Marokkaanse thee
Melk en gevulde Madjoel dadels
Chocolat praliné petit vours
Assortiment Amandelkoekjes op tafel
2 hartige hapjes naar keuze
Harrira of Vissoep naar keuze
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ARABIA
Custom
Keuze uit Voorgerechten o.a:
Rijkgevulde Bestilla vis (2,5kg)
Rijke mix salade met vis en groetensalade
Zeebaars uit de oven met rijke tomaten saus en gamba’s

Keuze uit Hoofdgerechten o.a:
Mix grill bereid op houtskool
Buffet aan tafel met 4 gerechten naar keuze
Royal visschaal met o.a. dorado, zalm, kabeljauw,
sint-jakobsschelpen, kreeft, langoustines

Keuze Dessert
Exotische fruitschaal met ambachtelijke ijstaart
Grand dessert met diverse ijstaartjes en exotische fruitmelange
Chocolate explosion dessert (meerprijs 2 euro p.p.)

After Dinner
Smoothies

Geniet van elkaar,
wij zorgen voor de rest

Kosten bij minimaal 250 gasten:

Zondag t/m Donderdag €39,- p.p | Vrijdag en Zaterdag €42 ,- p.p
Betalingscondities: aanbetaling van 30% bij reservering, het resterende bedrag 7 dagen vooraf.
Toeslag Belgie of Duitsland of onder de 200 personen €3,- p.p.
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ARABIA
Create
Het beste uit Marokko
Wij toveren uw zaal om met onder andere:

bijzondere ontvangsttafel met bloemenstyling door ‘Gaillet events’
Keuze uit meerdere tafel decoraties en servies
Keuze uit bijzondere stoelen
Keuze uit meerdere middenstukken en bloemen
Bijzondere taarttafel
Speciale familietafel met bloemen en eigen gastvrouw

Naast onze brede glimlach
ontvangen wij uw gasten met:
Uitgebreid koffie arrangement met:
Caffé macchiato, espresso, koffie verkeerd, cortado
Frisdrank assortiment:
appel/peer, cranberry, druiven/frambozen, vlierbessen sappen op tafel
Marokkaanse thee
Chocolat praliné petit vours
Melk en gevulde dadels in Chocolade
Assortiment Amandelkoekjes op tafel
2 hartige hapjes naar keuze
Harira en vissoep keuze aan tafel
Huisgemaakte tapenades geserveerd met rustiek brood
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Met liefde bereid
in onze keuken

ARABIA
Create
Keuze uit Voorgerechten o.a:
Luxe Vleesrollade met div. groenten
Bestilla Vis
Salade extravaganza met Kreeft, rijk aan vissoorten en bijzondere salades in meerdere verdiepingen

Keuze uit Hoofdgerechten o.a:
Mix grill plateau bereid op houtskool
Buffet aan tafel met 4 gerechten naar keuze
Royal visschaal met dorades, zalm, kabeljauw, inktvisringen,
sint-jakobsschelpen en rivierkreeftjes

Keuze Dessert
Chocolate Explosion
Caramel cage
Exotische fruitschaal met ambachtelijke ijstaart en exotische fruitmelange
Granddessert met div ijstaartjes en exotisch fruitmelange

After Dinner

Afscheid

Smoothies
Diverse bonbons op tafel
Bruidstaart

Een flesje mineraal water
voor de gasten om
mee te nemen

Kosten bij minimaal 250 gasten:

Zondag t/m Donderdag €51,- p.p | Vrijdag en Zaterdag €55,- p.p
Betalingscondities: aanbetaling van 30% bij reservering, het resterende bedrag 7 dagen vooraf.
Toeslag Belgie of Duitsland of onder de 200 personen €3,- p.p.
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ARABIA
Allure
Het beste uit Marokko

Wij toveren uw zaal om met onder andere:

Bijzondere ontvangsttafel
Geheel op maat verzorgde bloemenstyling door ‘Gaillet events’
Keuze uit meerdere tafel decoraties en servies
Keuze uit bijzondere stoelen
Keuze uit meerdere middenstukken en bloemen
Bijzondere taarttafel
Speciale familietafel met bloemen en eigen gastvrouw

Naast onze brede glimlach
ontvangen wij uw gasten met:
Uitgebreid koffie arrangement met:
Caffé macchiato, espresso, koffie verkeerd, cortado
Onbeperkt frisdrank incl. verse Jus d’orange de gehele avond
Marokkaanse thee
Chocolat praliné petit vours
Melk en gevulde dadels in chocolade
Assortiment Amandelkoekjes op tafel
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ARABIA
Allure
Ontvangst

Salade Twister

Salade van Hollandse garnalen en avocado
Waldorf salade met cashew en walnoten
Aziatische kip en sesam salade

 ntvangst met shrimp iceO
cream en cocktails
Melk en chocolade dadels
Muntthee met ambachtelijke
bereide koekjes

3 soorten tapenades
Zalouk aubergine
Gemarineerde olijven
Spinazie met gekonfijte citroen

2 hartige hapjes
Crab cakes
Pompoen cremé

Harira of Vissoep naar keuze
Royale visschaal met zeebaars en halve kreeft
per persoon uitgeserveerd
Merouzia van gekarameliseerde kalfshaas gegarneerd
met gepocheerde peren en uiencompote
Chocolate explosion dessert of dessert twister
per persoon

After Dinner
Smoothies

Assortiment bonbons op tafel

Bruidstaart

Afscheid
Een flesje mineraal water voor de gasten om mee te nemen

Geniet van elkaar,
wij zorgen voor de rest

Kosten: Bij minimaal 250 gasten €79,- p.p
Betalingscondities: aanbetaling van 30% bij reservering, het resterende bedrag 7 dagen vooraf.
Toeslag Belgie of Duitsland of onder de 200 personen €3,- p.p.
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ARABIA

A la cartE
Het beste uit Marokko

Wij toveren uw zaal om met onder andere:

Bijzondere ontvangsttafel
Geheel op maat verzorgde bloemenstyling door ‘Gaillet events’
Keuze uit meerdere tafel decoraties en servies
Keuze uit bijzondere stoelen
Keuze uit meerdere middenstukken en bloemen
Bijzondere taarttafel
Speciale familietafel met bloemen en eigen gastvrouw

Naast onze brede glimlach
ontvangen wij uw gasten met:
Uitgebreid koffie arrangement met:
Caffé macchiato, espresso, koffie verkeerd, cortado
Onbeperkt frisdrank incl. verse Jus d’orange de gehele avond
Marokkaanse thee
Chocolat praliné petit vours
Melk en gevulde dadels in chocolade
Assortiment amadelkoekjes op tafel

31

ARABIA

A la cartE
Appetizers

Tempura bal van kreeft
Gerookte zalm Macaron

a table

Luxe petit vours van meester patissier
Strawberry Daquirri bowl cocktail
tapenade van appel/tonijn, hummus, en olijven tapenade met rustiek brood

Voorgerecht

Sushi plateau
Een samenstelling van 8 sushi soorten

Tussengerecht

Trio salade
Avocado met Hollandse garnalen en mango
Gegrilde kipsalade met sesam dressing
Waldorf salade
Keuze uit:
Vissoep of pompoen crème

Tussengerecht 2

St jacobsschelp geserveerd op een bedje van gewokte vermicelli

Hoofdgerecht 1

Keuze uit:
Gegratineerde halve kreeft op een bedje van Saffraan Risotto
Pastilla van kreeft Besciamella

Hoofdgerecht 2:

Keuze uit:
Merouzia van Gekarameliseerde kalfshaas gegarneerd met gepocheerde peer.
Liévre de veau geserveerd met truffel aardappel.

Dessert:

Keuze uit:
Chocolate Mouse Valrhona
Crumble van stoofpeer geserveerd met Vanille bourbon ijs
Triffle van rode vruchten geserveerd met een frambozen crunch

Kosten:

€105,-

p.p

Met de Arabia a la Carte experience worden uw gasten extra in de watten gelegd. Zo kunnen zij de hele avond
elk gerechtje van het menu bestellen en kunnen zij de hele avond van onze heerlijke gerechtjes kunnen genieten.
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Portsmuiden 13 | 1046 AH | Amsterdam
T. 020 - 262 04 93 | www.arabiacatering.nl

