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Punterweg 7-b  
8042 PB  Zwolle 
T: 038 – 421 50 18  
info@elzingacatering.nl  
www.elzingacatering.nl  

 
Vaste menukaart 2022 

 

Voor bedrijven en particulieren 

 
Heeft u een dieet/allergie of bent u vegetarisch? Laat het ons weten, dan kunnen wij ons 
voorbereiden zodat u ook van ons eten kunt genieten. 

Elzinga Catering verzorgd elke dag voor bedrijven, particulieren, onderwijsinstellingen etc. heerlijke 

vers bereide overwerkmaaltijden. Zeker is dat kwaliteit, versheid en service voorop staan. Wilt u met 

uw collega's of uw zakelijke klanten van onze warme maaltijden genieten? Dan bent u bij Elzinga 

Catering op het juiste adres. 

U kunt dagelijks uw bestelling aan ons per e-mail of telefonisch doorgeven en uw maaltijd wordt na 

uw bestelling vers gemaakt. Wist u dat wij ook vele verschillende pizza's in ons assortiment 

hebben? Werkt u met een grotere groep over of verwacht u gasten op uw bedrijf dan kunt u onze 

maaltijden ook in buffetvorm geleverd krijgen met borden, bestek, servetten en opschepbestek 

(hiervoor geldt een meerprijs). 

Bestelprocedure Elzinga Catering 

• Alle lunchbestellingen kunnen tot uiterlijk 10:00 uur op de gewenste dag besteld worden 

• Alle overwerkmaaltijden kunnen tot uiterlijk 14:30 uur op de gewenste dag besteld worden 

• Bestellen kan telefonisch 038 421 50 18 of per e-mail info@elzingacatering.nl  

• Op de dag zelf kan een bestelling niet meer gewijzigd of geannuleerd worden 

• Buffetten, salades of hapjes kunt u tot uiterlijk 4 dagen van tevoren aan ons doorgeven 

Indien u meer informatie wenst neemt u dan gerust contact met ons op telefoonnummer  
038 – 421 50 18 
 
Onze openingstijden zijn: 
Van maandag t/m donderdag van 9:00 uur - 19:00 uur 
Op vrijdag van 9:00 uur - 18:00 uur 
Op zaterdag op aanvraag  
Zondags zijn wij gesloten  
 
Kijk voor meer informatie op www.elzingacatering.nl 

mailto:info@elzingacatering.nl
http://www.elzingacatering.nl/
mailto:info@elzingacatering.nl
http://www.elzingacatering.nl/
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Kleine salades (voor bij de warme maaltijd) 
0001 Huzarensalade gegarneerd met rauwkost    € 3,75 
0003 Rauwkostsalade       € 3,05 
Wij kunnen voor u ook koolhydraatarme salades leveren 
 

Soepen 
0005 Groentesoep met gehaktballetjes     € 2,95 
0006 Tomatensoep met gehaktballetjes     € 2,95 
0007 Kippensoep        € 2,95 
0008 Champignonesoep        € 3,15 
0009 Mosterdsoep met kip       € 3,15 
0010 Erwtensoep met worst en spek       € 3,50 
 (alleen in de wintermaanden) 
0011 Bruine bonensoep met worst en spek      € 3,50 

(alleen in de wintermaanden) 
 
Drank (koud geleverd) 
0286 Jus d’orange (1 liter pak)   € 3,10 
0290 Blikje frisdrank keuze uit: cola, cola light, 7-up, sinas, spa rood, cassis € 2,00 
0291 Flesje spa blauw of spa rood 50cl   € 2,05 
0296 Melk (1 liter pak)   € 2,25 
0298 Karnemelk (1 liter pak)   € 2,25 
 
Extra’s bij de maaltijden 
0152 Portie warme groenten   € 3,50 
0153 Portie patat, schijfjes of gebakken aardappeltjes   € 3,50 
0154 Portie appelmoes   € 2,25 
0156 Kleine beker satésaus   € 2,00 
0157  Saus keuze uit: knoflook, champignonroomsaus, tomatensaus, 
  Zigeunersaus, gorgonzolasaus, chilisaus of roomsaus   € 2,25 
 
 
 
Voordelige maaltijden 
 
0127 Spaghetti met gehakt en geraspte kaas   € 10,75 
0129 Bami met 1 stokje kipsaté, gebakken ei en satésaus   € 10,75 
0130 Nasi met 1 stokje kipsaté, gebakken ei en satésaus   € 10,75 
0131 Kipsaté met satésaus, rauwkost en patat   € 10,75 
0132 Varkenshaassaté met satésaus, rauwkost en patat   € 10,75 
0133 Vegetarisch roerbakgerecht met gebakken aardappeltjes,    € 10,75 
  champignons, rode ui, cherrytomaatjes, courgette en fetakaas. 
0134 Vegetarische wrap met bruine bonen, tomaat, paprika, maïs,  € 10,75 
  guacamole, rauwkost en kaas. 
0135 Spaghetti met gebakken spekjes, prei, champignons en kaassaus € 10,75 
0136 Vegetarische schnitzel met rauwkost en aardappelschijfjes   € 10,75 
 
 
 
 
 



Pagina 3 van 5 
 

Warme maaltijden 
 
0101 Shoarmaschotel Patricia       € 13,00 
 Shoarma (keuze uit varken of kip) met rauwkost, huzarensalade, patat  

en pitabroodje. Knoflooksaus of cocktailsaus 
 
0102 Kipcreatie ’t hofje        € 13,00 
 Pikant gebakken stukjes kip met spekjes, boontjes, uitjes, paprika, 
 chilisaus en gebakken aardappeltjes. 
 
0103 Italiaanse stoofschotel        € 13,00 
 Gestoofd rundvlees met champignons, paprika, ui, sperziebonen en witte rijst. 
 
0104 Varkensschnitzel        € 13,00 
 Varkensschnitzel met groente en gebakken aardappeltjes. 
 Keuze uit: champignonroomsaus, pepersaus, roomsaus, satésaus of zigeunersaus. 
 
0105 Kipschnitzel         € 13,00 
 Huisgemaakte kipschnitzel met groente en gebakken aardappeltjes. 

Keuze uit: champignonroomsaus, pepersaus, roomsaus, satésaus of zigeunersaus. 
 
0106 Chili con carne         € 13,00 
 Reepjes gehakt, bruine bonen, uitjes, paprika en gebakken aardappeltjes. 
 
0107 Pamela’s nasi of bami        € 12,75 
 Met 3 stokjes kipsaté, satésaus en een gebakken ei 
 
0109 Rondje Zwolle     € 13,95 
 Gebakken tartaar met ui, champignons, prei en tomatensaus  
 Geserveerd met sperziebonen en gebakken aardappeltjes 
 
0110 Biefstuk Elzinga     € 16,75 
 Biefstuk met champignons en tomatensaus, groente en aardappelwedges 
 
0111 Varkenshaas superieur (onze klassieker)     € 16,25 
 Varkenshaas met champignon roomsaus, groente en patat 
 
0112 Barnevelder kip    € 13,25 
 Halve kip, appelmoes en aardappelschijfjes. 
 
0114 Brabantse gehaktschotel     € 13,00 
 Gehaktbal met huisgemaakte satésaus, groente en gebakken aardappeltjes. 
 
0120 Rollade     € 13,00 
 Warme rollade met champignonroomsaus, groente en gebakken aardappelen. 
 
0123 Lasagne Elzinga royaal gevuld     € 12,50 
  
0125 Zalm uit de oven     € 16,00 
 Zalm uit de oven met honing mosterdsaus, groente en aardappelschijfjes 
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Pizza’s  
 
0201 Pizza quarto stagione        € 11,50 
 Tomatensaus, kaas, salami, ui, prei, champignons. 
 
0202 Pizza Vivaldi         € 12,50 
 Tomatensaus, kaas, ham, gehakt, salami. 
 
0203 Pizza Shoarma         € 12,00 
 Tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika. 
 
0204 Pizza Formaggi (vegetarisch)       € 12,10 
 Tomatensaus, kaas, danish bleu, mozzarella, Parmezaanse kaas. 
 
0205 Pizza Hot Hot         € 11,45 
 Uienringen, peper, ham, paprika, tomaat, oregano en kaas. 
 
0206 Pizza Hawaï (vegetarisch)       € 11,50 
 Met uienringen, ananas, perzik, banaan, tomaat, kaas. 
 
0208 Pizza Tonno         € 11,50 
 Met tomaat, uienringen, tonijn en kaas. 
 
0209 Pizza Speciale         € 12,00 
 Met ham, spek, salami, ui, champignons, geraspte kaas en tomaat 
 
0210 Pizza Asparagus        € 11,50 
 Met asperges, champignons, ham, tomaat en kaas 
 
0211 Pizza Margarita         € 10,00 
 Met tomaat en geraspte kaas 
 
0214 Pizza Salami 
 Tomatensaus, kaas en salami       € 10,25 
 
0219 Pizza kip speciaal    € 12,00 
 Tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ui en gebakken stukjes kip 
 
Wilt u een extra toevoeging op uw pizza dan wordt er een meerprijs berekend. 
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Patat en snacks 
 
0701 Patat     normaal € 2,25 / Groot  € 3,25 
0702 Patat mayonaise  normaal € 2,50 / Groot  € 3,50 
0703 Patat speciaal/joppie  normaal € 2,75 / Groot  € 3,75 
0704 Patat satésaus   normaal € 2,75 / Groot  € 3,75 
0705 Patat oorlog   normaal € 3,00 / Groot  € 4,00 
0706 Kroket        € 2,00 
0707 Kwekkeboom       € 2,30 
0708 Frikandel       € 2,00 
0709 Frikandel speciaal      € 2,25 
0711 Bami blok       € 2,00 
0712 Halve kip       € 6,75 
0713 Kaassoufflé       € 2,25 
0714 Bereklauw satésaus      € 3,50 
0715 Hamburger       € 2,35 
0716 Bal gehakt met mosterd     € 3,25 
0717 Portie saté (3 stokjes) met satésaus    € 5,00 
0718 Mexicano       € 2,50 
0719 Pikanto        € 2,50 
0720 Kipcorn        € 2,20 
0721 Mayonaise       € 0,40 
0722 Satésaus       € 0,75 
0723 Speciaal       € 0,55 
0724 Tomatenketchup / curry     € 0,50 
0725 Catamaran       € 6,75 
0726 Portie bitterballen (6 stuks)     € 3,00 
0727 Saucijzenbroodje      € 2,25 
0728 Kaasbroodje       € 2,50 
0729 Portie gemengde snacks (6 stuks)    € 3,00 
 
 
Nagerechten 
 
0251 Bavaroise: aardbei, chocolade of bitterkoekjes   € 2,25 
0252 Vla of yoghurt       € 2,25 
0254 Vanille of aardbei ijs met slagroom    € 3,00 
0255 Vlaflip        € 2,75 
0260 Milkshake       € 2,50 
 Aardbei, banaan of mokka smaak 
0261 Yoghurt shake       € 2,50 
 Met yoghurt en aardbei ijs 
 
 
 


