
De Sma� proeverij

Proef de diversiteit van onze streek

Ben jij bezig met het plannen van een feestje, klein 
of groot? Dan is de Smaakproeverij misschien wel 
iets voor jou! 

De Smaakproeverij bestaat uit verschillende gangen die op locatie 
worden bereid en vervolgens worden uitgeserveerd aan de gasten. 
De gerechten zijn smaakvol, duurzaam en toegankelijk.
Hierdoor is het een aanvulling op jouw feest! Ons enthousiaste 
team zal ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van de Smaak-
proeverij en voldaan huiswaarts keert na een gezellig feest.  Wij 
werken uitsluitend met kwaliteitsproducten en zoveel mogelijk uit 
onze streek. 

Voor de totale ontzorging 
van uw feest helpen wij u 

ook graag! 
Naast het uitserveren van 
lekkere gerechten kunnen 
wij  ook de totale  catering 

op ons nemen met bijvoor-
beeld drank of de aankled-

ing van uw locatie. 

Vraag geheel vrijblijvend 
naar onze mogelijkheden!

www.detimp.nl info@detimp.nl 05 44 35 12 69



Basis arrangement
100% rundvlees bitterballen*
Gemaakt in de ambachtelijke snackfabriek van 
Elite uit Neede. Geserveerd met mosterdsaus. 

Smaakplank*Δ
Brood van Bakker Jos uit Zieuwent geserveerd 
met diverse smeersels en groentestengels met 
dipjes. Eventueel uit te breiden, zie uitbreidin-
gen.

Oesterzwammensoep*
Schuimig soepje van Achterhoekse oester-
zwammen, afgetopt met knapperige bosui.

Puntzak friet*Δ
Heerlijk knapperige, vers bereide friet met 
saus naar keuze.

Rundvleesburger deluxe*
Onze koeien lopen in de wei achter De Timp. 
Het vlees gebruiken we voor onze burger. De 
burger wordt geserveerd op een verse bol met 
sla, ingemaakte augurk en lichtpittige huis-
gemaakte burgersaus.

Prijzen

Basis arrangement
Tot 60 personen  € 885,-
61 tot 100 personen € 14,75 p.p.
101 tot 150 personen € 14,25 p.p.
Vanaf 151 personen  Maatwerk

Uitbreidingen
Smaakplank uitbreidingen  € 0,75 p.p. per hapje
Groente Dordogne  € 2,50 p.p.
Krokante uienringen € 2,50 p.p.
Tapasbroodjes  € 2,50 p.p.
Pizza   € 3,50 p.p.
Friet Deluxe  € 2,50 p.p.
Nacho’s   € 3,50 p.p.
Spirello   € 2,50 p.p.
BBQ Spareribs  € 4,- p.p.
Boerenkip  € 4,- p.p.
Varkensschnitzel  € 4,- p.p.
Frisse salade  € 3,- p.p.

Indien de afstand naar uw locatie meer dan 25 km is, 
brengen wij reiskosten in rekening.

Uitbreidingen

Smaakplank uitbreidingen / Droge worst 
/ Nägelholt / Hausmacher / Rauwe ham / 
Grillworst / Kip grillworst / Kippendij rol-
lade / Boerenkaasbunker / Oude brokkelkaas 
/ Brandnetelkaas / Jong belegen kaas.

Groente Dordogne / Krokant gebakken 
groente in bierbeslag, geserveerd met chili- 
en knofl ooksaus.*Δ

Tapasbroodjes / Gemarineerde zalm / 
Nägelholt / Boerenkaas.

Pizza / Margherita / Salami met streektop-
pings.*

Friet Deluxe / Pindasaus met crispy ui / 
Runderstoof met zure room.*

Nacho’s / In de oven gegratineerd met kaas 
van kaasboerderij Weenink, zure room en 
chilisaus.*Δ

Spirello / Krokante aardappel op een stokje 
met kruiden.*Δ

BBQ spareribs / Vlees in kruidige marinade 
die van het bot afglijden.

Boerenkip / Malse kipstukjes van Wolters 
Poelier, geserveerd met salade en zoetzure 
chilisaus.

Varkensschnitzel van Slagerij Beerten/ Ge-
serveerd met champignonroomsaus op een 
bedje van frisse rauwkost.

Frisse salades van Groentekwekerij Smits 
/ Rauwkost salade, boeskoolsalade of 
fruitsalade.*Δ

* Vegetarisch of mogelijk vegetarisch
Δ Veganistisch of mogelijk veganistisch


