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Apart assortiment voor een aparte tijd 
Vanwege het coronavirus en de genomen maatregelen is Lust genoodzaakt het assortiment 
aan te passen. Waar normaal catering wordt geleverd voor groepen, vergaderingen, 
bijeenkomsten en partijen vanaf minimaal 20 personen, gaan wij nu allerlei lekkers voor de 
mensen thuis maken. 
 
Op  die manier hopen wij ook uw ‘thuiszitsituatie’ iets aangenamer te maken met lekker eten 
en drinken. Uiteraard met evenveel liefde en passie bereid als normaal. 
 
Levering 
Bij het bezorgen zullen wij de richtlijnen van het RIVM aanhouden. Wij bezorgen tot aan de 
voordeur. We zullen uw bestelling daar plaatsen, aanbellen en vervolgens 1,5 meter afstand 
nemen.  
 
Leveringen binnen Zaanstad zijn gratis bij bestellingen vanaf € 10,00 
 
Betalingen 
U ontvangt een factuur bij uw bestelling of op uw e-mailadres. U kunt het verschuldigde bedrag 
per bank overmaken.  
 
Bestellen 
Wij ontvangen uw bestelling per voorkeur per e-mail op: info@lustculinairgenieten.nl 
U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw bestelling.  
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Gewoon lekker voor altijd 
Carpaccio 
Altijd lekker als voorgerecht, bij de borrel of als lunch. Te bestellen per schaal. 1 schaal is 
voor ongeveer 2-3 personen. 

Een grote schaal carpaccio – basilicumaioli – 
Parmezaanse kaas – kappertjes – rucola en pitten 

 
*** 

 
Afbakbroodjes 

 
 
 
 
Prijs: € 15,00 per schaal 
Optioneel uit te breiden met een lekkere fles wijn (wit, rood of rosé) - meerprijs € 7,00 
 
Levering maandag t/m zaterdag, tijd in overleg. Bestellingen graag minimaal 1 dag vooraf 
doorgeven. 
 
Bestellen per e-mail, telefonisch of gemakkelijk via de webshop van lust: 
https://www.lustculinairgenieten.nl/nl/buffet 
 

Vitello tonato 
Altijd lekker als voorgerecht, bij de borrel of als lunch. Te bestellen per schaal. 1 schaal is 
voor ongeveer 2-3 personen. 
 

 
Een grote schaal gebraden kalfsvlees – tonijnmayonaise 

– kappertjes – dun gesneden rode ui - zontomaatje - 
rucola 

 
*** 

 
Afbakbroodjes 

 
 
Prijs: € 17,50 per schaal 
Optioneel uit te breiden met een lekkere fles wijn (wit, rood of rosé) - meerprijs € 7,00 
 
Levering maandag t/m zaterdag, tijd in overleg. Bestellingen graag minimaal 1 dag vooraf 
doorgeven. 
 
Bestellen per e-mail, telefonisch of gemakkelijk via de webshop van lust: 
https://www.lustculinairgenieten.nl/nl/buffet 
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Borrelplank 
 
Vanaf 2 personen te bestellen. 

 
 

Smulplankje - diverse vleeswaren - lekkere kaasjes -  
rauwkost, olijven en sweet peppers 

 
*** 

Breekbrood met smeersel & dip 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs: € 12,50 per persoon 
 
Optioneel uit te breiden met een lekkere fles wijn (wit, rood of rosé) - meerprijs € 7,00 
 
Levering maandag t/m zaterdag, tijd in overleg. Bestellingen graag minimaal 1 dag vooraf 
doorgeven. 
 
Bestellen per e-mail, telefonisch of gemakkelijk via de webshop van lust: 
https://www.lustculinairgenieten.nl/nl/buffet 
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Barbecue pakket 
Stel je eigen barbecuepakket samen.  
 
 

Barbecue basispakket v.a. 2 personen 
ü Afbakbrood 
ü Basilicum aioli 
ü Cocktailsaus 
ü Mexicaanse bonensalade 
ü Gemarineerde groenten 
Prijs € 7,50 per persoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullingen op het basispakket 
 
Runderhamburger XXL a 150 g – per 2 
Prijs € 5,00 
 
Spaanse Chorizoworst – per 2 
Prijs € 4,50 
 
Gemarineerde kippendijfilet – per 4 
Prijs € 6,00 
 
Gemarineerde gamba’s – 6 stuks 
Prijs € 7,50 
 
Entrecote van dubbeldoel koe – 1 stuk a 400 gram 
Prijs € 17,50 
 
Lamsracks gemarineerd – 400 gram 
Prijs € 22,50 
 
Gemarineerde zalm met vel – 400 gram 
Prijs € 15,50 

 
Gemarineerde spareribs – 500 gram 
Prijs € 10,50 
 
Gemarineerde runderezel black angus graan gevoerd – 1 stuk a 1000 gram 
Prijs € 27,25 
 
Bestellen per e-mail, telefonisch of gemakkelijk via de webshop van lust: 
https://www.lustculinairgenieten.nl/nl/barbecue



 

7 
Bestellen: info@lustculinairgenieten.nl 
Of 075-6161539 
 

 

Handig voor in de vriezer 
Altijd handig om een basis maaltijd in de vriezer te hebben. Op een drukke dag, waarop je 
weinig tijd en zin hebt om te koken, kan je zo in een mum van tijd toch snel en gezonde en 
lekkere maaltijd op tafel hebben staan. Even wat pasta of rijst erbij koken, maaltijd eenvoudig 
verwarmen in oven, pan of magnetron en klaar. Eet smakelijk! 
 
Bestellen per e-mail, telefonisch of gemakkelijk via de webshop van lust: 
https://www.lustculinairgenieten.nl/nl/buffet#Thuisassortiment-DV 
 
 

*** Runderstoofpotje- wortel – knolselderij – zilveruitjes *** 
Inhoud – 1 kg (3-4 personen) 
Toepassing 
Opwarmen in magnetron of pan. Lekker met rijst, pasta of (gekookte) aardappels. 
Prijs € 22,50 
 
 

*** Soep van geroosterde groenten *** 
Inhoud – 1 liter (3-4 personen) 
Toepassing 
Opwarmen in magnetron of pan. 
Prijs € 7,50 
 
 

*** Gehaktballen in Italiaanse tomatensaus *** 
Inhoud – 1 kg (3-4 personen) 
Toepassing 
Opwarmen in magnetron of pan. Lekker met pasta of met een stukje brood bij de borrel. 
Prijs € 17,50 
 

 
*** Kippendijen piri piri saus *** 

Inhoud – 4 dijen incl. piri pirisaus 
Toepassing 
Opwarmen in magnetron of oven. Lekker met zilvervliesrijs en een frisse salade. Pittig 
gerecht. 
Prijs € 13,00 
 

 
*** Lasagne – aubergine – bolognesesaus - bechamel *** 

Inhoud – 1 portieverpakking 
Toepassing 
Opwarmen in oven. Lekker met een (eenvoudige) salade 
Prijs € 9,50 

 
 
 

 


