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De Padang catering   

Eten op het werk? Tussen de middag of ’s avonds? 
 
Proef eens iets anders. Proef eens iets verrassends: een 
traditioneel Marokkaans gerecht. 
Met vlees van de grill of uit de tajine (de Marokkaanse 
stoofpot) en verse groenten. Op smaak gebracht met véél 
kruiden en specerijen. 

Heeft u al eens gegeten bij Eetcafé De Padang? Dat weet 
u toch genoeg? Neem nú contact op!  

Contact  
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van  
De Padang Catering? Bel of mail ons. 
 
      0620187014 
 
      depadangcatering@gmail.com 

Authentiek.

verrassend.
 

Gezond. 

goed.

eten.

ALTIJD VERS, ALTIJD MET LIEFDE BEREID 

DE MAROKKAANSE KEUKEN 
Nu ook op het werk!  



Wilt u liever iets op maat?  
 
Dat kan ook gewoon! Neem contact met ons op over de 
mogelijkheden, om uw catering ervaring onvergetelijk 
te maken! 

Menu ‘Aziatisch’  
 
 
Geniet van de heerlijke smaken uit de Oosterse keuken. 
 
BAMI OF NASI   
Een Aziatische wokgerecht met bami of nasi en gewokte 
groenten. Wordt geserveerd met kipfilet of drumsticks.  
Het gerecht kan ook vegetarisch worden gemaakt.    
 
SALADE  
Een heerlijk, rijkgevulde salade met diverse groentes.  
 
GEMARINEERDE KIP  
Heerlijke malse kip, gemarineerd op Aziatische wijze, 
geserveerd met oestersaus.  

GROENTEN VAN HET SEIZOEN
Gewokte groenten van het seizoen.

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een 
goed gevulde rijst schotel. 

Menu ‘Italiaans’  
 
 
Geniet van de heerlijke recepten van grootmoeders uit de 
Italiaanse keuken. 
 
BROOD EN GEMARINEERDE OLIJVEN   
Het brood wordt geserveerd met huisgemaakte kruiden- 
boter en tapenade.      

PASTA    
U kunt kiezen uit een pasta met bolognese saus, dit kan 
ook vega. Heeft u liever iets met vis? Dan maken wij een 
heerlijke pasta met zalm voor u! Voor de vega-liefhebber 
hebben wij ook een spinazie variant.  
 
De pasta’s worden geserveerd met Parmezaanse kaas.

ITALIAANSE SALADE  
Een heerlijke, frisse Italiaanse salade met rucola, tomaat 
en mozzarella.

v.a. 11.50 p.p. v.a. 11.50 p.p.

Liever iets anders? 

Wilt u liever iets dat niet op de menukaart staat? 
Bel ons en vertel uw wensen. Dan gaan we met uw 
ideeën aan de slag in de keuken. Onze wortels  
liggen in de keuken van de Berbers, maar wij koken 
de hele wereld rond: Aziatisch, Frans of Italiaans:  
u zegt het maar!

Menu ‘Marokkaans’  
 

Geniet van de heerlijke smaken uit de keuken van de 
Berbers, de keuken waarmee wij zijn opgegroeid. 
 
MAROKKAANSE TAJINE  
Een traditioneel gestoofd Marokkaans gerecht. U kunt 
kiezen uit kalfsvlees, kip of een vegetarische variant.   
 
SALADE  
Een heerlijk, rijkgevulde salade. U kunt kiezen uit een 
Franse of Marokkaanse salade.     

GESTOOFD VLEES 
Langzaam gestoomd kalfsvlees of kip, op Marokkaanse 
wijze gekruid. 

GROENTEN VAN HET SEIZOEN
Lokale groenten van het seizoen.

Alle gerechten worden geserveerd met couscous, rijst of 
brood. 

v.a. 11.50 p.p.


