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Quiche of Cake
Quiche of Cake is een jong, energiek en creatief catering bedrijf. Voor elke 
gelegenheid maken wij lekker eten zoals borrelplanken, sweet tables en de 
mooiste dinerbuffetten. Wij zorgen dat jouw gasten kunnen genieten van 

lekker, uniek en zelfgemaakt eten! In deze folder vind je het huidige aanbod 
van Quiche of Cake. Heb je een speciale wens? Neem dan gerust contact op 

want ook voor maatwerk kan je bij ons terecht!



Eten van de plank!
Wij hebben hele mooie eikenhouten planken die speciaal voor Quiche of Cake 
zijn gemaakt. Deze planken worden voor verschillende doeleinden gebruikt en 
worden kant en klaar afgeleverd. Het enige wat jij nog hoeft te doen is de folie 

er af te halen, de planken op tafel te zetten en te genieten!

Bestellen minimaal 4 dagen van te voren, hoe eerder hoe groter de kans op 
beschikbaarheid. Alle planken zijn te bestellen per persoon en vanaf 6 

personen. Behalve de zoete planken, die zijn per plank te bestellen. De planken 
kunnen bezorgd worden (gratis in de gemeente Venray, tot 25 km voor €0,35 

per km) of afgehaald op de Horsterweg 3 in Leunen. 



Lunchplank high tea
plank



Vergaderlunch plateau
Heb je een drukke dag vol vergaderingen op het werk? Of heb je een speciale 
bijeenkomst en wil je daar lekkere broodjes voor? Voor een snelle maar vooral 

ook lekkere lunch hebben we een lunchplateau samengesteld! We maken 
unieke en heerlijke broodjes en leveren dit op een houten wegwerp plateau. 
Daarnaast zorgen we indien gewenst ook voor biologische wegwerpbordjes 
en servetjes. Je hoeft dus nergens voor te zorgen en afwas heb je ook niet!

De broodjes kunnen per stuk besteld worden met een minimaal aantal van 20. 
Je kan zelf kiezen welke broodjes je graag ontvangt:Je kan zelf kiezen welke broodjes je graag ontvangt:
20 - 40 broodjes: max. 3 soorten belegde broodjes

41+ broodjes: max. 5 soorten belegde broodjes

De bezorgkosten in de gemeente Venray zijn gratis en buiten de gemeente 
Venray €0,35 per kilometer.



Dinerplank
De koude gerechtjes worden geserveerd op de eikenhouten planken. De 
warme gerechtjes liggen op palmblad schalen en deze moet je nog even 

opwarmen in de oven. De palmbladschalen kunnen gewoon mee in de oven!



Borrelplanken

Borrel
plateau

Een plateau om gewoon 
lekker te borrelen! 

Heerlijke borrelbites in 
combinatie met 

huisgemaakte hapjes. 
De borrelbites en hapjes 
worden geleverd op een 
dun houten (biologisch) dun houten (biologisch) 
wegwerp plateau. Het 

ziet er mooi uit en je kan 
het na afloop gewoon 

weg gooien! 





Zoete plank
Proef jij ook het liefste al het gebak bij een verjaardag? En bestel je het liefste 

de hele toetjeskaart? Dan is deze zoete plank een geschenk uit de hemel!

Op elke plank zitten 30 mini gebakjes opgedeeld in drie soorten en vers fruit. 
Je kunt uit onderstaand lijstje kiezen welke drie soorten je graag op de plank 

wilt. Alles wordt volledig huisgemaakt!



Buffetten
Een buffet betekent voor Quiche of Cake een beleving creëren. Met mooie 

kleurrijke hapjes, verschillende borden, etagères, plateaus, leuke accessoires en 
vooral een hoop creativiteit maken wij een buffet waarbij iedereen bij 

binnenkomst denkt ‘WAUW’. Hierdoor is het buffet voor elke gelegenheid 
geschikt, van een zakelijke lunch tot een bruiloftsdiner. We hebben verschillende 

buffetten maar ook maatwerk is mogelijk.

De prijs voor het buffet is inclusief luxe en biologisch wegwerpservies 
gemaakt van onder andere suikerriet, normaal bestek, levering, opbouw, 
afhalen en afwas maar exclusief reiskosten à €0,35 per km buiten de 
gemeente Venray. Binnen de gemeente Venray is het gratis. Indien u 
zelf het buffet opruimt en klaar zet in onze kratten gaat er €15 van de 

prijs af. Indien u de spullen ook nog bij ons aflevert gaat er €25,- van de 
prijs af. 

De buDe buffetten zijn te bestellen vanaf 10 personen. 



Lunchbuffet



Dinerbuffet - culinaire wereldreis
We nemen jou en je gasten mee op een culinaire wereldreis. Het buffet bevat

allerlei lekkere gerechtjes uit verschillende werelddelen met verschillende smaken.

Daarnaast zorgen we voor een variatie tussen vegetarisch, vis en vlees. En als 
afsluiting natuurlijk heerlijke huisgemaakte zoetigheden. 



DIY buffetten



Borrel buffet
Word jij ook heel vrolijk van een tafel vol lekkere hapjes tijdens een feest? Wij 

zeker! We merken dat wanneer we alles klaar zetten de gasten zich al 
langzaam om het buffet heen verzamelen. We horen dan ook veel ‘ohhh’ en 

‘ahhh’ als er weer wat lekkers bij wordt gezet. Gasten krijgen een klein bordje 
zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze willen eten. En het leuke is dat mensen 
gaan lopen en dus niet de hele tijd aan dezelfde tafel blijven zitten of staan. 



BBQ
Het zonnetje schijnt, het is lang licht, vrienden en/of familie worden verzameld, 
drank ligt koud in de koelkast, het enige wat nog ontbreekt is een BBQ vol met 

lekker eten! Als je bij ons een BBQ pakket bestelt dan weet ujezeker dat iedereen 
kan genieten van een heerlijke BBQ. We maken namelijk alles vol liefde. Van de 
kruidenboter tot de salades en van de sausjes tot de gevulde aubergine, alles 

wordt huisgemaakt. Daarnaast hebben we het vlees van slagerij Edelbrons. Een 
slager die vol ambacht en passie zijn producten maakt, en ook dat proef je! 

De BBQ pakketten zijn te bestellen vanaf 8 personen. We hebben 3 
pakketten samengesteld en op pagina 17 vind je ook een aantal producten 

die los te bestellen zijn. Per persoon krijg je 4 stuks van de bbq. Alles wordt 
in bakjes geleverd en kan je zelf in de koelkast koel houden tot gebruik. Er 
wordt geen servies en bestek bij de BBQ geleverd. Als je dit wel wil dan 
kunnen wij luxe, stevig en bioloigsch wegwerpservies en CPLA bestek 
leveren. De kosten hiervoor zijn €1,- pp. Wil je ook een BBQ te huren? 

Neem dan contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden met Neem dan contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden met 
een van onze partners. 



BBQ PAKKETTEN



bbq pakketten



Sweet table
De sweet table is waar elke zoetekauw van droomt!

Een tafel vol met lekkere zoetigheden. De gasten mogen zelf kiezen wat ze allemaal 
willen proeven. Het leuke aan de sweet table is dat het echt een blikvanger en 

beleving is. De tafel zelf ziet er prachtig uit met alle mooie kleuren en heerlijk gebak. 
En voor de gasten is het leuk en lekker dat ze mogen proeven en snoepen. 

De sweet table zal volledig ingericht worden naar jouw wensen. Daarom is het ideaal De sweet table zal volledig ingericht worden naar jouw wensen. Daarom is het ideaal 
voor een bruiloft, babyshower of een verjaardagsfeest. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op 
voor een vrijblijvende offerte!

De kosten voor een sweet table  variëren tussen +- €4,50 tot 
€10,00 per persoon. De prijs is volledig afhankelijk van uw wensen.



Macarontoren
Een unieke en heerlijke eye catcher, dat is onze macarontoren! Stuk voor stuk 

verrukkelijke en volledig huisgemaakte macarons in de kleur die je wilt en met de 
vulling die je wilt. Je kunt dus zelf bepalen hoe de toren er uit komt te zien zodat 
het helemaal past bij jouw feest of evenement. Daarnaast zorgen wij voor een 
prachtige aankleding. Bloemen, accessoires, een tafelkleed, wij zorgen dat het 

plaatje compleet wordt!

Wil je liever meer of minder 
macarons? Of wil je de 
macarontoren als onderdeel van de 
sweet table? Neem dan even 
contact met ons op!



Sta jij ook altijd watertandend te kijken als je op vakantie in Frankrijk een kraampje ziet 
waar de heerlijkste crêpes worden gemaakt? Vanaf nu is het mogelijk om de 

allerlekkerste crêpes live op jouw feest te laten maken! Heb je een open dag, een 
feest of een andere evenement? Dan komen wij dit event compleet maken met onze 

mobiele bar met crêpemaker!

We kunnen ruim 30 crêpes per uur bakken en hebben een heerlijk en uniek menu We kunnen ruim 30 crêpes per uur bakken en hebben een heerlijk en uniek menu 
samengesteld waar voor iedereen wel iets lekkers bij zit! Zoals altijd maken we zo 

veel mogelijk zelf: van het beslag tot aan de tapenade en van de kaneelsuiker tot de 
lemoncurd. 

Suiker

Kaneelsuiker

Oreo, cheesecakecrème en 
aardbei (seizoen)

Lemoncurd, blauwe 
bessen en walnoten

Kaas, chorizo en tapenadeKaas, chorizo en tapenade

CRêpes



Take away
Je kent het vast wel. Een drukke dag gehad, laat thuis en dan moet je ook nog 
eens gaan koken. Het liefste eet je wel gezond dus een retourtje friettent is 

ook niet wat je zou willen. En daar gaan wij je bij helpen met onze take away!

Elke donderdag & vrijdag is het mogelijk om tussen 16.30 en 18.30 een 
gezonde en lekkere maaltijd af te halen. De maaltijd wordt standaard 

koud geleverd. Opwarmen kan gemakkelijk in de magnetron en/of oven. 
De hoeveelheid is voldoende als avondmaaltijd (gemiddeld is dit 

550/600 gram). Bestellen kan tot een dag van te voren door een appje te 
sturen naar 0640270370. 

De kosten zijn €11,- per maaltijd. Indien het gerecht De kosten zijn €11,- per maaltijd. Indien het gerecht exclusiever is kan 
er een toeslag geteld worden, dit staat dan aangegeven bij het 

betreffende gerecht.

Het menu kan je vinden op https://www.quicheofcake.nl/takeaway 
of onze social media kanalen. 


