
 
 

Non Plus Ultra CATERING vanuit het Non Plus café. 

Minimaal één dag vóóraf bestellen, op de dag zelf bestellen is niet mogelijk! 

Deze onderstaande gerechten bieden wij aan tot 28 april, in afwachting van de nieuwe regels van het 

RIVM, daarna kijken we hoe het verder zal gaan. 

Afhalen volgende dag tussen 11:30u en 17:30u*, langs de ingang van het café 

kunt u naar binnen eventueel kunnen we bezorgen vanaf 50 euro, in Woensdrecht & 

Hoogerheide, betaling bij bezorging per pin of contant! 

*Afhaal & bezorgen alléén op donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag.   

De warme maaltijden hoeft u alleen thuis op te warmen. De uitleg hoe u dat doet zit erbij, we 

hebben het héél erg makkelijk gemaakt. We helpen u een kleine Non Plus chef kok te worden in uw 

eigen huis. Dezelfde gerechten alleen dan thuis met smaak van Non Plus Ultra! 
 

De bestelling kunt U elke dag telefonisch doorgeven op 0164 - 612165, dit kan alleen tijdens 

Kees z’n spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur en het is nu helaas alleen mogelijk te bestellen voor 

de volgende dag, uitlevering alléén donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag. 

 

Komende tijd bieden wij U het volgende assortiment CATERING: 

Kant en klare maaltijdsalades, vanaf 1 persoon: 

• De vissalade van Non Plus      €19,50 / per persoon 

• Salade met geitenkaas, spek, appel en garnituur   €16,50 / per persoon 

• Rundercarpaccio salade      €17,50 / per persoon 

• Poké bowl vis        €17,50 / per persoon  

• Poké bowl vlees       €15,00 / per persoon 

Kant en klare maaltijden om thuis op te warmen, vanaf 1 persoon: 

• Asperges met zalm en garnituur, aardappel, ei, hollandaisesaus       €21.50 / per persoon 

• Asperges met beenham en garnituur, aardappel, ei, hollandaisesaus €18,50 / per persoon 

• Scampi’s salade met aspergepunten     €18,75 / per persoon 

• Stoofvlees met gratin en salade      €18,00 / per persoon 

• Spareribs met gratin en looksaus en salade    €20,00 / per persoon 

Soepen (4 personen, per liter): 

• De aspergesoep van Non Plus      €10,00 per liter  

• Goed gevulde vissoep       €17,50 per liter 

• Tomatensoep met balletjes      €  7,50 per liter 

> SPECIAL! Overheerlijke SUSHI aan die u per schaal kunt bestellen: 

• Sushi de luxe 20 stuks        €30.95 per schaal 

• Sushi de luxe 30 stuks        €45.95 per schaal 



 
 

De volgende twee gerechten zijn vanaf twee personen te bestellen: 

• Luxe vis hors-d’oeuvre       €24,50 / per persoon 

• Vlees hors-d'oeuvre       €21,50 / per persoon 

Als desserts bieden wij U de volgende keuze aan: 

• Beker roomrijst met kersen      €4,50 per beker 

• Beker chocolademousse met fruit     €4,50 per beker 

Wilt u er nog een goede fles huiswijn bijbestellen? 

• Fles huiswijn wit/rood/rosé       €15  per fles 

 

 

EXTRA SERVICE: Afháál MAALTIJDBOX op bestelling, voor 2 personen. 

Let op: U dient deze wel vóóraf te bestellen! 

 

Wij bieden U ook de mogelijkheid om de maaltijdboxen die aangeboden worden bij de Non Plus Ultra 

DRIVE THRU te bestellen via de catering. Hierdoor kunt u tussen 11:30 & 15:30 al een MAALTIJDBOX 

afhalen, terwijl onze Non Plus Ultra DRIVE THRU pas open gaat vanaf 15:30u, zo kunnen we 

telleurstelling voorkomen en al eerder de MAALTIJDBOX aan u aanbieden.  

 

Eén maaltijd box is gevuld met één soort hoofdgerecht voor twee personen! 
Het maken van één persoonsboxen is helaas niet mogelijke, dan heeft u voor twee dagen een 

heerlijke maaltijd.       De maaltijd hoeft u alleen thuis op te warmen. De uitleg hoe u dat doet zit 

erbij, we hebben het héél erg makkelijk gemaakt. We helpen u een kleine Non Plus chef kok te 

worden in uw eigen huis. Dezelfde gerechten alleen dan thuis met smaak van Non Plus Ultra! 

 

• Brabantse Wal Asperges met beenham, ei,  aardappel en hollandaise saus        €37,50 per box/2 pers. 

• Brabantse Wal Asperges met verse zalm, ei, aardappel en hollandaise saus €42,50 per box/2 pers. 

• Gewokte scampi’s met aspergepunten, salade en garnituur   €37,50 per box/2 pers. 

• Varkenshaas met aardappelgratin en salade    €35,- per box/2 pers. 

• Runderstoofvlees met aardappelgratin en salade    €36,- per box/2 pers. 

• Spareribs met looksaus, salade en aardappelgratin    €40,- per box/2 pers. 

• De Vissalade van Non Plus                                                                                             €37,50 per box/2 pers. 

 


