
De Surinaamse Smaak Beleving

Keuken
Zoomstede 19
Postcode 3431HK Nieuwegein
Telefoon 085-3030043
Mobiel 06-42700443



ExoticTaste levert Surinaamse Delicatessen & Lunches voor zakelijke evenementen en particulieren. 
Bijvoorbeeld voor uw Seminars, Bedrijfsborrels, Bedrijfscatering, Huwelijk, Housewarming, uitvaart of gewoon een feestje!

De Surinaamse Smaakbeleving

Service van ExoticTaste
Bij het organiseren van een evenement moet er aan heel veel gedacht worden. Wij helpen u hierbij graag als Surinaamse delicatessen cateraar. 
Indien gewenst kan er in een persoonlijk gesprek, advies op maat worden gegeven op basis  van uw wensen en binnen uw budget.
Bij ons kunt u terecht voor Hapjes & Lunches

Voordelen van ExoticTaste
Vers bereide delicatessen & lunches
Transparante en flexibele service
Aandacht voor duurzaamheid
Professionele en meedenkende Cateraar

Fairtrade en Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Voor de bereiding wordt er gebruik gemaakt exotische groenten en producten.
Deze zijn op een eerlijke manier geproduceerd zijn. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van duurzame disposables en verpakkingsmateriaal. 
ExoticTaste hecht veel waarde aan fairtradeproducten dus ook fairtradecatering.

Bezorging inclusief btw
Bezorging en cateteringmateriaal weer ophalen € 0,95 per km.

Wij bezorgen uw catering & er is geen afhaal mogelijkheid
Uw warme hapjes worden in aluminiumschalen geleverd of op serveermatriaal opgediend.  Warmhoud elementen voor de hapjes leveren wij erbij

Heeft u een voedselallergie?

Wij houden ook rekening met uw allergie. Kijk ook op onze allergenenkaart op www.exotictaste.nl Neem hiervoor gerust contact met ons op!

Onze kip-, rund- & lamsvlees zijn Halal!

http://www.exotictaste.nl
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KIP- RUND

Kip sate’s | pindasaus portie(3) 5,85

Surinaamse Loempia kip | Paramaribo saus 2,5

(gevuld met kouseband, spitskool, taugé)

Surinaamse Pasteitjes kip | saus 2,5

(bladerdeeghapje gevuld met doperwten, wortel)

Surinaamse rundergehakt Pasteitjes | saus 2,5

(bladerdeeghapje gevuld met rundergehakt)

Samosa kip | saus 1,55

(bladerdeeghapje gevuld met masala aardappel, 
kouseband, kip)

Lemper- kleefrijst gevuld met kip 3,25

Risolles kip 3,25

(gepaneerd hapje gevuld met kip ragout )

Bara  gevuld (pittige) kip 5

VIS

Teloh (gebakken cassave) met bakkeljauw 6,5

Bakkeljauw frita kroket & saus 1,80

Tempura Garnalen | Paramaribosaus 1,80

Risolles vis 3,65

(gepaneerd hapje gevuld met vis )

Bara gevuld Bakkeljauw 5,50

Onze Surinaamse delicatessen zijn heerlijke mondverwenners!
Deze hapjes zijn heerlijk bij netwerkbijeenkomsten, borrels, feestjes uitvaart of andere
gelegenheden. Deze kunnen geserveerd worden op bamboe servies, bananenblad, in 
glaasjes, op lepeltjes of schaaltjes.

Warme Hapjes  kip, rund, vis
Minimale afname 10 stuks
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Tofu sate’s | pinda- | ketjapsaus portie(3) 4,85

Bara-gevuld met Tofu ketjap 5

hartige groenten donut | chutney 

Borrelbara & chutney (10) 6,75

Samosa (vega) | saus 1,55

(bladerdeeghapje gevuld met masala aardappel,
kouseband)

Surinaamse Loempia | Paramaribo saus 2,5

(gevuld met kouseband, spitskool, taugé)

Surinaamse Pasteitjes | saus 2,5

(bladerdeeghapje gevuld met doperwten, wortel)

Onze Surinaamse delicatessen zijn heerlijke mondverwenners!
Deze hapjes zijn heerlijk bij netwerkbijeenkomsten, borrels, feestjes uitvaart of andere
gelegenheden. Deze kunnen geserveerd worden op bamboe servies, bananenblad, in 
glaasjes, of schaaltjes.

Warme Hapjes vegetarisch Minimale afname 10 stuks
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Borrelbox a Sweetie!   Warme hapjes               

Mini Surinaamse kip Loempia| Paramaribo saus 
(gevuld met kouseband, spitskool, taugé, kip)

Mini Surinaamse kip pasteitjes | saus 
(bladerdeeghapje gevuld met doperwten, wortel, kip)

Mini Surinaamse rundergehakt pasteitjes | saus
(bladerdeeghapje gevuld met rundergehakt)

Samosa kip | saus 
(bladerdeeghapje gevuld met masala aardappel, 
kouseband, kip)

Mini bara  | chutney 
(hartige groente donut gevuld met kip)

VIS 
Extra mee bestellen- per 10 stuks Prijs

Bakkeljauw frita kroket & saus 18

Tempura Garnalen | Paramaribosaus 18

Borrelbox Veggie Warme hapjes

Mini Surinaamse Loempia | Paramaribo saus
(gevuld met kouseband, spitskool, taugé) 

Mini Surinaamse pasteitjes | saus 
(bladerdeeghapje gevuld met doperwten, wortel)

Mini Surinaamse pasteitjes vega gehakt| saus
(bladerdeeghapje gevuld met vega gehakt)

Samosa (vega) | saus
(bladerdeeghapje gevuld met masala aardappel, kouseband)

Borrelbara & chutney
(hartige groenteballetjes)

Borrelbox 24 hapjes 65

Borrelbox 48 hapjes 128

Borrelbox 75 hapjes 187,50

Borrelbox 100 hapjes 220

Onze borrelhapjes boxen zijn gevuld met hapjes & zoetigheden uit de verschillende
Surinaamse keukens. Deze hapjes zijn ideaal en heerlijk bij netwerkbijeenkomsten, borrels, 
feestjes of andere gelegenheden. 

De Surinaamse Borrelhapjes box
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Maaltijd Salades  

Groene salade gebakken Tempeh Telor 9,50

Gegrilde gember kip-mango salade 9,50

Aziatische Tonijnsalade 9,50

Petjil (gado-gado) koude groente salade kip 9,50
(kouseband, taugé, spitskool, spinazie, pindadressing)

Petjil (gado-gado) koude groente salade tofu 9,50
(kouseband, taugé, spitskool, spinazie, pindadressing)

Garnalen salade met milde madame Jeanette 9,75
dressing

Koude hapjes op schaal –minimale afname 10 stuks

Mini Wraps (pittige) kip 1,95

Mini Wraps homemade Tonijnsalade 1,95

Mini Wraps Vegetarisch 1,95 

Mini Papadums |dip kokos-coriander chutney 1,95 

Groenterolletjes| pittige dipsaus 1,95

Rolletjes geroosterde kip | zuurgoed   1,95

Rolletjes Eendenborstfilet |komkommer |hoisinsaus 1,95

Rolletjes Charsieuw (geroosterd varkensvlees) 1,95
| zuurgoed  

Onze Surinaamse maaltijd salades  & koude hapjes zijn heerlijke mondverwenners!
Deze hapjes zijn heerlijk bij netwerkbijeenkomsten, borrels, feestjes, uitvaart of andere gelegenheden.  
Deze worden geserveerd op (oven)schalen en onze salades zijn per stuk verpakt. Wij maken gebruik van 
biologisch afbreekbare saladebakken

Maaltijd Salades & Koude Hapjes 
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Lunch Basis per persoon 11,75

2 belegde broodjes  vis, vlees of vega
Zoet broodje
Salade
Handfruit
Melk / Bio vruchtensap

Lunch Comfort per persoon 13,99

2 mini belegde broodjes  vis, vlees of vega
Zoete & hartige mini broodjes
Surinaamse warme snack
Salade
Fruit spies
Melk / Bio vruchtensap

Lunch Luxe per persoon 14,25

2 mini belegde broodjes vis, vlees of vega
Zoete & hartige mini broodjes
Surinaamse warme snack
Salade
Fruit spies
Zoete of gezonde lekkernij
Melk / Bio vruchtensap

Luxe Vegetarisch of Vegan Lunch 14,25

2 belegde broodjes vegetarisch of vegan
Zoet broodje
Salade
Fruit spies of Handfruit
Surinaams warme snack
Melk/Bio vruchtensap

Wraps & mini broodjes Lunch per persoon 12,25

Belegde wraps vis, vlees, vega
Belegde sandwiches vis, vlees, vega
Belegde mini broodjes vis, vlees, vega
Melk / Bio vruchtensap 

Late Lunch per persoon 15,25

2 Belegde broodjes vis, vlees of vega
Warm Surinaams mini gerecht vlees of vega
Salade 
Handfruit
Mini dessert
Frisdrank / Bio vruchtensap

Onze Surinaamse Lunches zijn aanraders!
Deze Lunches zijn geschikt voor een bijeenkomst, training of andere gelegenheid. Wij maken gebruik van 
biologisch afbreekbaar cateringmateriaaal. Alle Lunches worden inclusief servetten geleverd

Lunches
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