
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kerst aanbiedingen 2019 
Jupiter Catering Restaurant en Zaalverhuur. 

 
 

Kerst is met uitstek de gezelligste periode van het jaar!Kerst is met uitstek de gezelligste periode van het jaar!Kerst is met uitstek de gezelligste periode van het jaar!Kerst is met uitstek de gezelligste periode van het jaar!    

Wilt u ook een kerstborrel organiseren bij u aan het bedrijf?Wilt u ook een kerstborrel organiseren bij u aan het bedrijf?Wilt u ook een kerstborrel organiseren bij u aan het bedrijf?Wilt u ook een kerstborrel organiseren bij u aan het bedrijf?    

    

Dat kan natuurlijk geregeld worden!! Dat kan natuurlijk geregeld worden!! Dat kan natuurlijk geregeld worden!! Dat kan natuurlijk geregeld worden!!     

Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:        

    

warme warme warme warme glühweinglühweinglühweinglühwein of chocolademelk. of chocolademelk. of chocolademelk. of chocolademelk.    

eeeeen heerlijk winterbuffet, huisgemaakte erwtensoep of een en heerlijk winterbuffet, huisgemaakte erwtensoep of een en heerlijk winterbuffet, huisgemaakte erwtensoep of een en heerlijk winterbuffet, huisgemaakte erwtensoep of een 

borrelbuffet.borrelbuffet.borrelbuffet.borrelbuffet.    

    

Ook dit jaar heeft Jupiter weer leuke aanbiedingen.Ook dit jaar heeft Jupiter weer leuke aanbiedingen.Ook dit jaar heeft Jupiter weer leuke aanbiedingen.Ook dit jaar heeft Jupiter weer leuke aanbiedingen.    

Staat u wens er niet tussen, mail ons en wij maken voor u een Staat u wens er niet tussen, mail ons en wij maken voor u een Staat u wens er niet tussen, mail ons en wij maken voor u een Staat u wens er niet tussen, mail ons en wij maken voor u een 

speciale kerst offerte.speciale kerst offerte.speciale kerst offerte.speciale kerst offerte.    

    

 
 
 
 
 
 
JUPITER, 
hidalgoweg 2a, 8938 BA  LEEUWARDEN  
Telefoon: 058- 2 88 13 58 / bgg (06) 512 49 140 
Website: www.jupiter-restaurant.nl/ 
E-mail: info@jupiter-restaurant.nl 
Rechtstreeks uw bestelling plaatsen kan op: onlinebestelling@jupiter-restaurant.nl 
 

    

 

 



 
 
 
 
 
 

Hollands Bittergarnituur  € 5,50 p.p. 

� Zoute nootjes en olijven 
� Blokjes Hollandse kaas 
� Boeren leverworst 
� Friese worst 
� Zeeuws spek 
� Haring met roggebrood, gesnipperde uitjes 
� Grove mosterd 

 
Borrelbuffet € 13,50 

� Een rijkelijk gevulde vleessalade 
� Zalmsalade 
� Kipkerrie salade met ananas 
� Javaanse saté met satésaus, kroepoek en geroosterde uitjes 
� Kleine gehaktballetjes met een pikant rode saus 
� Shoarma reepjes 
� Stokbrood en lekkere toppings 
� Diverse sausjes 

 
Feestelijk eindejaars-lunchbuffet  € 19,50 p.p. 

� Vers bereide courgette soep of een heerlijke paprika soep  
� Carpaccio van ossenhaas met rucola, oude kaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes 

besprenkeld met olijfolie extra vierge  
� Vitello Tonato van dungesneden kalfsfricandeau met tonijnmayonaise en kappertjes 
� Gerookte zalm met rode ui, citroen en dille mayonaise 
� Verse Quinoa salade met gegrilde groente, avocado, amandel en munt 
� Groene salade met geitenkaas, druiven, pijnboompitjes, uitgebakken spekjes en  

cherry tomaatjes 
� Pasta salade met rucola, Toscaanse salami, bosui en gegrilde paprika 
� Diverse broodsoorten met toppings 

Dit buffet wordt geserveerd met  

� Verse jus d’orange en diverse smoothie’s  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Stamppotten buffet  vanaf € 13,75 

� Boerenkool stamppot 
� Zuurkool stamppot 
� Andijvie stamppot 
� Hutspot 
� Uitgebakken spekjes 
� Rookworst 
� Speklapjes 
� Gehaktballetjes 
� Jus 
� Tafelzuren 
� Mosterd & Piccalilly 

 

 

Indisch Buffet  vanaf € 13,75 

� Nasi goreng 
� Bami goreng 
� Javaanse saté met satésaus, geroosterde uitjes 
� Gebakken eitjes 
� Ajam ketjap (kip-gerecht) 
� Atjar en kroepoek 

 
Meerdere opties: 
 
Uiteraard zijn er nog vele andere mogelijkheden zoals het leveren van : 
 

� Heerlijke huisgemaakte erwtensoep geserveerd met spek en roggebrood  
� Diverse belegde broodjes  
� Kerstbrood besmeerd met roomboter  
� Koude en warme buffetten 
� Complete catering inclusief de bediening, verzorging van de drankjes,  complete aankleding/inrichting, 

muziek, geluidsinstallatie, paviljoens. 

 
 
 
 
 
 
Alle bovenstaande buffetten zijn inclusief borden, bestek, servetten 
 


