
Gezellig, 
Sfeervolle zaal   
Een exotische 
proeverij 
Informeel 
Betaalbaar 
 

 Voor al uw gelegenheden; 

recepties, verjaardagen, uw 

workshops, uw vergaderingen, 

besloten feesten, beamer 

aanwezig 

Voor ontbijten, lunchen, high-

tea, tapas/mezze, diner 

buffetten  

Groepsarrangement (vanaf 8 

personen)  

Voor grote en kleine partijsen 

Voor als u een keer iets anders 

wilt dan anders! 

Gegarandeerd een succes! 
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Jasmijn  
Restaurant/Catering/Maaltijden 

Eten uit de Mediterrane en Noord-

Afrikaanse keuken 

Een exotische proeverij 
Gezellig 
Sfeervolle zaal  
Informeel 
Betaalbaar  
Groepsarrangementen  

Wees welkom ! 
 

 

  
 



 

Nieuwe Boteringestraat 66 Groningen 

vlakbij het Noorderplantsoen  

Restaurant/ Catering  

Eten uit de Meditrrane en Noord-Afrikaanse 

keuken. In 2007 is Jasmijncatering opgericht 

door Karim . De catering werd eerst vanuit huis 

geleverd, daarna vanuit Noordhorn. Sinds begin 

2018 vanuit het  pand aan de Nieuwe 

Boteringestraat 66 te Groningen.  

Sinds eind augustus is het restaurant van 

Jasmijncatering geopend. U kunt bij ons terecht 

voor een lekkere betaalbare hap op donderdag 

t/m zaterdag vanaf 17 uur tot 22 uur.  

Het restaurant is uitermate geschikt om te 
boeken als locatie voor uw bijeenkomsten. 

Of het nu gaat om een verjaardag, receptie, 
vergadering etc. u kunt bij ons op alle dagen van 
de week een reservering doen. Of het nu gaat 
om een lunch-,  diner-, , ontbijt- , hapjes-, high-
tea-, tapas/mezza buffet onze 
catering/restaurant biedt u alle mogelijkheden. 
Voor een impressie van onze keuken zie onze 

website: www.jasmijncatering.nl 

 
 

  

Onze mogelijkheden 

• Ontbijtbuffet 

• Lunchbuffet 

• Hapjes  

• Dinerbuffet 

• Tapas/mezze buffet 

• High-tea buffet 

• Drankjes  

• Maaltijden  

Of het nu gaat om een kopje koffie met gebak, een 
hapje met een drankje of een uitgebreid buffet of a 
la carte diner .. 
Wees welkom bij ons vraag naar de mogelijkheden! 

Een vaste klant over onze catering: : 

“Jasmijn catering heeft twee weken lang de 
catering verzorgd bij onze theaterevenementen 
in de zomer 2018. We hadden gasten van over 
de hele wereld en iedereen was laaiend 
enthousiast over het heerlijke eten. Het is vers, 
het is lekker, het is uitgebreid, er is genoeg voor 
iedereen en het wordt gebracht met een 
glimlach. De laatste avond hadden we een 
barbeque en het was een genot om een 
stralende Karim en collega het eten te zien 
bereiden. Iedere keer als wij een evenement 
organiseren in het noorden van het land, dan is 
dit de cateraar die wij vragen. Al jaren 
topkwaliteit en prettig contact. Een aanrader!”  
 Anne-Marieke Apner, voorzitter Stichting Obscurus 

.  

  

  

 

 

 

Openingsdagen/tijden restaurant:  

Maandag  op reservering 

Dinsdag  op reservering 

Woensdag op reservering 

Donderdag 17-22 uur 

Vrijdag   17-22 uur  

Zaterdag  17-22 uur 

Zondag   op reservering 

 

Jasmijn 
Nieuwe Boteringestraat 66 

9712 PP Groningen 

Tel.0507501394/062411653
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ww.jasmijncatering.nl 

http://www.jasmijncatering.nl/

