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Voor wie?

Paroesh Kitchen is geen restaurant of afhaalcentrum, maar een cateraar die op bestellingen vanaf 10 personen 
levert in de regio Haaglanden. De gelegenheid maakt ons niet uit, maar een collectieve lust naar Surinaamse soulfood 

is uiteraard wel een must! Als we dan toch een greep moeten doen naar de gelegenheden waar 
Paroesh Kitchen de catering voor verzorgt:

Bruiloften

(Bedrijfs)lunch

Verjaardagsfeesten

Jubileumfeesten

Bedrijfsfeesten

Bedrijfsborrels

Vrijgezellenfeesten

Babyshowers
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1) Sate*
Vanaf 10 t/m 20 personen €3,50 p.p. 
Vanaf 21 t/m 30 personen €3,- p.p. 
Vanaf 31 personen en meer €2,50 p.p. 
 
 

*Kortingsprijs i.c.m. menu

Vegetarische variant van dit menu ook mogelijk!

Optioneel:

Mama’s NasiBami Menu  1

 
Nasi en/of bami gemixt met moeders ambachtelijke 
Fluffed Chicken en een brunoise van Caribische mini 
ingrediënten voor dé authentieke nasi en/of bami bite.  

Inclusief:

Prijzen:Prijzen:
Vanaf 10 t/m 20 personen €8,50 p.p.
Vanaf 21 t/m 30 personen €8,- p.p.
Vanaf 31 t/m 40 personen €7,50 p.p.
Vanaf 41 t/m 50 personen €7,- p.p.
Vanaf 51 personen en meer €6,50 p.p.

1) Nasi en/of bami
2) Kip met bot
3) Salade a la Paroesh
4) Gebakken ei reepjes
5) Gebakken banaan
6) Peper sambal
7) Zuu7) Zuurgoed

  



Vanaf 10 t/m 20 personen €9,50 p.p.
Vanaf 21 t/m 30 personen €9,- p.p.
Vanaf 31 t/m 40 personen €8,50 p.p.
Vanaf 41 t/m 50 personen €8,- p.p.
Vanaf 51 personen en meer €7,50

Vegetarische variant van dit menu ook mogelijk!

Prijzen:

1) Nasi en/of bami
2) Kip met bot
3) Kipfilet stukjes
4) Salade a la Paroesh
5) Gebakken ei reepjes
6) Gebakken banaan
7) 7) Peper sambal
8) Zuurgoed

  

Nasi en/of bami gemixt met moeders ambachtelijke 
Fluffed Chicken en een brunoise van Caribische mini 
ingrediënten voor dé authentieke nasi en/of bami bite.  

Inclusief:

1) Sate*
Vanaf 10 t/m 20 personen €3,50 p.p. 
Vanaf 21 t/m 30 personen €3,- p.p. 
Vanaf 31 personen en meer €2,50 p.p. 
 
 

*Kortingsprijs i.c.m. menu

Optioneel:

Mama’s NasiBami Speciaal Menu 2
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Mama’s Roti Menu 3
Rotiplaat gevuld met versgemalen gele erwten, uitgerold tot 
aan ronde perfectie. Kip in overheerlijke kerrie masala marinade, 
vers fijngesnipperde uitjes, knoflook en een scheutje zout.
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1) Roti
2) Kip of kipfilet
3) Aardappelen
4) Kousenband
5) Zuurgoed
6) Peper sambal

  

Inclusief:

Vegetarische variant van dit menu ook mogelijk!

Vanaf 10 t/m 20 personen €11,- p.p.
Vanaf 21 t/m 30 personen €10,50,- p.p.
Vanaf 31 t/m 40 personen €10,- p.p.
Vanaf 41 t/m 50 personen €9,50,- p.p.
Vanaf 51 personen en meer €9,-

Prijzen:

1) Kerrie ei
Vanaf 10 personen en meer €1,- p.p.

2) Losse Roti plaat
Vanaf 10 personen en meer €1,- p.p. 
 

Optioneel:



Saoto Soep

Surinam moms with love!
uitjes en krokante frietchips. Echte soulfood from

flinterdunne mie, taugé, ei, ketjap, gebakken crunchy
Fluffed Chicken, gebakken krokante uitjes, basmati rijst,

Een klassieker uit de Surinaamse keuken, legendarisch bereid door moeders. Een hartverwarmende soep
met intense smaak geaccentueerd door overheerlijke bouillon, sereh (citroengras), verse laos, witte peper  
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Vegetarische variant ook mogelijk!

en licht aangebakken knoflook. Afgeserveerd met hemelse 

Vanaf 10 t/m 20 personen €5,50 p.p.
Vanaf 21 t/m 30 personen €5,- p.p.
Vanaf 31 t/m 40 personen €4,50 p.p.
Vanaf 41 t/m 50 personen €4,-
Vanaf 51 personen en meer €3,50 p.p.

Prijzen:



Snacks & Lekkers
Sate

Paroesh Kroketjes

Malse kipstukjes aan stok gedipt in moeders 
ambachtelijke pindasaus. 

Vulling & Fluffed Chicken omhuld met 
een krokant jasje paneermeel.

Vanaf 10 t/m 20 personen €5,- p.p.
Vanaf 21 t/m 30 personen €4,5,- p.p.
Vanaf 31 t/m 40 personen €4,- p.p.
Vanaf 41 t/m 50 personen €3,50 p.p.
Vanaf 51 personen en meer €3,- p.p.

Vanaf 10 personen €1,50  p.p
Prijzen:

Enkel te bestellen i.c.m. een menu!
Let op:

(1/5 )
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Pasteitjes
Onweerstaanbaar en heerlijk uit de oven. Een hartig 
bladerdeeggebakje gevuld met Fluffed Chicken en een 
brunoise van Caribische mini ingrediënten.  

Vanaf 10 t/m 20 personen €2,75 p.p.
Vanaf 21 t/m 30 personen €2,50,- p.p.
Vanaf 31 personen  €2,- p.p.

Bara
Een delicieuze Surinaams-Hindoestaanse snack gemaakt 
van verse deeg, knapperige urdi (mungbonen), fijngemalen 
knoflook en frisse tajerblad. Met liefde verweven tot krakante
 heerlijkheid om je vingers bij af te likken! Saus en/of pepersambal 

naar keus!
  

Vanaf 10 personen €1,50  p.p

Pagina 8
Enkel te bestellen i.c.m. een menu!

Let op:

Prijzen:

Prijzen:

Snacks & Lekkers
(2/5)



Surinaamse Huzarensalade
Een heerlijk frisse salade blend van aardappel 
(vermalen tot puree), Fluffed Chicken, augurk en 
zilver uitjes. De salade wordt tevens afgewerkt met 

geraspte rode bietjes voor optimale smaak en (roze) kleur!
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Per schaal a 10 personen €15,- 

Kip Loempia’s
Van oorsprong een Chinese snack; door ons 

geperfectioneerd op Surinaamse eigenwijze manier. 
100% handmade loempia’s gevouwen door moeders 
met verrukkelijke ingrediënten als kousenband, 

Fluffed Chicken en flinterdunne mie.

Vanaf 10 t/m 20 personen €2,75 p.p.
Vanaf 21 t/m 30 personen €2,50,- p.p.
Vanaf 31 personen  €2,- p.p.

Prijzen:

Prijzen:

Enkel te bestellen i.c.m. een menu!
Let op:

Snacks & Lekkers
(3/5)



Snacks & Lekkers
(4/5)

Enkel te bestellen i.c.m. een menu!
Let op:
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Per schaal a 10 personen €15,- 
Prijzen:

Bojo
Als de hemel een smaak had, proefde het naar bojo! 
   Een betoverend heerlijke Surinaamse cake gemaakt 
     van melk, cassave, amandel extract, vanillesuiker 

                                                                                                  en geraspte kokos. Smullen hoor!



Snacks & Lekkers
(5/5)

€25,- per 10 personen 
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Prijzen:

Dawet
Oorspronkelijk een drankje uit de Indonesische keuken, 
helemaal eigen gemaakt door mama. Een gelukzalig 
drankje gemaakt van (kokos)melk, citroengras en  eigen 
gemaakte stroop met echte stukjes kokosvlees of maizena. 

Een ware kaskraker bij Paroesh Kitchen 
die je écht geproefd moet hebben!



Bestellen?
of heb je gewoon vragen en/of opmerkingen?

Volg ons op de web & social media
voor de heerlijke gerechten en toffe winacties!

WhatsApp
+316 44 28 86 81

Instagram
@ParoeshKitchen

Website
www.paroeshkitchen.nl

Facebook
Paroesh Kitchen

Bel
+316 44 28 86 81

Mail
hungry@paroeshkitchen.nl
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Veel gestelde vragen
omdat wij uw vragen graag (alvast) beantwoorden!

Zijn jullie maaltijden halal?
Wij hanteren hierbij geen vaststaand protocol. Wij hechten voornamelijk 
veel waarde aan het feit dat ons eten voor iedereen toegankelijk is. 
Dit betekent dat wij zowel halal als niet-halal maaltijden aanbieden.
Wilt u uw maaltijd(en) halal bereidt hebben? Geef dit dan door bij uw

bestelling en wij verzekeren u dat dit in orde komt!
 

Hoe worden bestellingen afgeleverd bij mijn gelegenheid?
Uw maaltijden worden netjes afgeleverd in Chafing Dishes. Dit zijn warmhoud bakken 
die worden gedreven door vuur om zo uw eten gedurende uw gelegenheid keurig 
warm te houden zonder dat er tussendoor een magnetron aan te pas hoeft te komen. 
Wel zo handig dus! Onze broodjes worden netjes afgewikkeld in gelabelde folie voor het

 hoogste gebruiksgemak. 

Moet ik rekening houden met bezorgkosten?
Bestellingen binnen de regio Haaglanden met een waarde van meer dan € 75,00 
worden gratis bezorgd. Voor overige bestellingen binnen de regio berekenen wij 
€4,50 bezorgkosten. Voor bestellingen buiten de regio Haaglanden berekenen wij 

€0,75 per kilometer, heen en terug. Alle prijzen zijn incl. BTW.

Hoelang van tevoren moet een lunch bestelling worden geplaatst?
Gemiddeld houden wij een bestelperiode aan van minimaal één week vóór datum. Maar 
in de regel geldt natuurlijk: hoe eerder hoe beter, vooral als het om grote bestellingen 
gaat. Desalniettemin deinzen wij niet terug voor spoedaanvragen binnen een week of 
zelfs binnen een dag. Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen met betrekking tot 

de mogelijkheden, wij denken graag mee!
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Waar wij voor staan.

Our story.

Missie
Enkel werken met dagverse producten 
en maaltijden afserveren met dezelfde 
kwaliteit als bij het koken voor familie. 

Paroesh Kitchen is een familiebedrijfje met grote dromen. Op een dag riep moeders: ‘Ik vind het eigenlijk zo zonde dat de 
Surinaamse keuken nog geen podium heeft die het verdient’. Vanaf dit punt ging het snel en werd Paroesh Kitchen een 
feit. Moeders die haar exceptionele kookkunsten op ‘gevoel’ vertaalde naar concrete recepten en kids die aan de slag gingen 
met het visuele aspect van het bedrijf in hetgeen wat het moest gaan uitstralen. Paroesh Kitchen gelooft namelijk in de kracht 

van inspireren. Een bedrijf dat meegaat met de tijd en snapt dat beleving anno 2019 misschien net zo belangrijk is als het eindproduct. 

GedGedreven door mama’s uitspraak (en tevens de visie van ons bedrijf), streven wij ernaar om de Surinaamse keuken op alle mogelijke 
manieren dan ook het podium te geven wat het verdient. Dit doen wij door het gebruik van authentieke kruiden/specerijen, het 
gebruik van dagverse producten en door aandacht te schenken aan de (digitale) presentatie van onze maaltijden. Want beelden 

zeggen meer dan 1000 woorden, toch? Precies. Wij maken gebruik van 100% eigen content (foto’s & video’s), dus bij Paroesh Kitchen is 
het eigenlijk best wel simpel: wat je ziet is wat je krijgt!

Visie

De Surinaamse keuken een podium geven die het verdient.




