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KOUDE & WARME BUFFETTEN 2019
(te bestellen vanaf 10 personen)

KOUD BUFFET A € 14,45 p.p.
Rundvleessalade

Gevulde eitjes
Dun gesneden plakjes beenham

Rolletjes ham met asperges
Dun gesneden plakjes kipfilet

Verse fruitsalade € 2,05 p.p.
**

Stokbrood en kruidenboter € 0,90 p.p.

KOUD & WARM BUFFET B € 18,85 p.p.
Rundvleessalade

Gevulde eitjes
Dun gesneden plakjes beenham

Rolletjes ham met asperges
Dun gesneden plakjes kipfilet

Verse fruitsalade € 2,05 p.p.
**

Stokbrood en kruidenboter € 0,90 p.p.

Keuze uit warm vlees (vanaf 15 pers. 2 keuzes)
Warm vlees wordt geserveerd met warme rijst:

Gehaktballetjes in tomaten, saté of zigeunersaus
**

Kipfilet in zoete tomatensaus met ananas
Kipfilet in satésaus

Kipfilet in paprikasaus
**

Beenham in champignonsaus of honing-mosterdsaus
**

Varkenshaasje in champignonsaus, jachtsaus of Stroganoffsaus (+ € 2,55 p.p.)
**

Runderstoof in rode wijnsaus of Stroganoffsaus (+ € 3,10 p.p.)
**

Pangafilet en zalmfilet in mosterdsaus of dillesaus (+ € 2,55 p.p.)
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KOUDE & WARME BUFFETTEN 2019
(te bestellen vanaf 10 personen)

KOUD BUFFET C € 18,60 p.p.
Rundvleessalade

Gevulde eitjes
Rolletjes ham met asperges

Rauwkostsalade met ei, tomaat en dressing
Witte koolsalade met prei en wortel

Pastasalade met verse rucola
Verse fruitsalade

Stokbrood en kruidenboter € 0,90 p.p.

KOUD & WARM BUFFET D € 23,00 p.p.
Rundvleessalade

Gevulde eitjes
Rolletjes ham met asperges

Rauwkostsalade met ei, tomaat en dressing
Witte koolsalade met prei en wortel

Pastasalade met verse rucola
Verse fruitsalade

Stokbrood en kruidenboter € 0,90 p.p.

Keuze uit warm vlees/vis (vanaf 15 pers. 2 keuzes)
Warm vlees/vis wordt geserveerd met warme rijst:

Gehaktballetjes in tomaten, saté of zigeunersaus
**

Kipfilet in zoete tomatensaus met ananas
Kipfilet in satésaus

Kipfilet in paprikasaus
**

Beenham in champignonsaus of honing-mosterdsaus
**

Varkenshaasje in champignonsaus, jachtsaus of Stroganoffsaus (+ € 2,55 p.p.)
**

Runderstoof in rode wijnsaus of Stroganoffsaus (+ € 3,10 p.p.)
**

Pangafilet en zalmfilet in mosterdsaus of dillesaus (+ € 2,55 p.p.)
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WARME BUFFETTEN 2019
(te bestellen vanaf 10 personen)

WARM BUFFET € 23,00 p.p.
Keuze uit warm vlees/vis, vanaf 15 pers. 2 keuzes:

Gehaktballetjes in tomaten, saté of zigeunersaus
**

Kipfilet in zoete tomatensaus met ananas
Kipfilet in satésaus

Kipfilet in paprikasaus
**

Beenham in champignonsaus of honing-mosterdsaus
**

Varkenshaasje in champignonsaus, jachtsaus of Stroganoffsaus (+ € 2,55 p.p.)
**

Runderstoof in rode wijnsaus of Stroganoffsaus (+ € 3,10 p.p.)
**

Pangafilet en zalmfilet in mosterdsaus of dillesaus (+ € 2,55 p.p.)

Warme verse groente mix
Warme rijst

Rauwkostsalade met ei, tomaat en dressing
Witte koolsalade met prei en wortel

Verse fruitsalade

Stokbrood en kruidenboter € 0,90 p.p.

VEGETARISCH BUFFET € 18,60 p.p.
Aardappelsalade met prei en ui

Gevulde eitjes
Rauwkostsalade met ei, tomaat en dressing

Witte koolsalade met prei en wortel
Pastasalade met verse rucola

Verse fruitsalade

Stokbrood en kruidenboter € 0,90 p.p.

Keuze uit warm vegetarisch gerecht (vanaf 15 pers. 2 keuzes)
Warm vegetarisch gerecht wordt geserveerd met warme rijst:

Paprika gevuld met verse groenten. Gegratineerd met kaas € 4,40 p.p.
**

Wrap gevuld met tomaat, paprika en champignons. Gegratineerd met kaas € 4,40 p.p.
**

Soja balletjes geserveerd in tomaten, saté of zigeunersaus € 4,40 p.p.
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THEMA BUFFETTEN 2019
(te bestellen vanaf 10 personen)

ITALIAANS BUFFET € 23,45 p.p.
Gemarineerde kipreepjes in paprika-basilicumsaus

Witvisfilet in groene pestosaus
Bolognesesaus

Warme spaghetti
Italiaanse pastasalade met gerilde groenten

Tomatensalade met Mozzarella en verse basilicum
Gemengde salade met Parmezaanse kaas en balsamico dressing

Ciabatta brood, stokbrood,  tapenade, kruidenboter

Minestronesoep met Italiaanse groenten en pasta € 3,05 p.p.
**

Amuseglaasje Italiaanse Panna Cotta met kersen en chocomousse € 2,60 p.stuk
**

Amuseglaasje Italiaanse Tiramisu met lange vingers en Amaretto € 2,60 p.stuk

STAMPPOTTEN BUFFET € 23,45 p.p.
Boerenkoolstamppot met gebakken spekjes

Wortelstamppot
Rookworst

Speklapjes in vleesjus
Runderstoof met uitjes, wortel en zilveruitjes

Appelcompote, grove mosterd
Donker rustiek desembrood, kruidenboter

Erwtensoep met verse soepgroenten en rookworst € 3,05 p.p.

GROOTMOEDERS BUFFET € 23,45 p.p.
Runderstoof met verse champignons en uien

Plakken beenham in rode-wijnsaus met rozijnen
Spruitjes met gebakken spekjes

Rode kool met appel
Aardappelpuree met verse bieslook

Aardappelschijfjes in roomsaus

Amuseglaasje met stoofpeertjes en rozijnen € 2,60 p.stuk
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HAPJES BUFFETTEN 2019
(te bestellen vanaf 15 personen)

HAPJES BUFFET A € 24,25 p.p.
Kaasplateau met brie, bieslookkaas, Danish bleu en Port Salut

Plakjes Italiaanse kruiden kaas
Verse paté met bosvruchtencompote

Mini sandwich met beenham
Mini sandwich met gerookte zalm

Gevulde eitjes
Amuse glaasjes met komkommersalsa en zalmsnippers

Amuse glaasjes met tomaatsalsa en kipblokjes
Spiesjes met Italiaanse ham en meloen

Stokbrood en kruidenboter
Gehaktballetjes in tomatensaus

Mini kipsateetjes in satésaus
Kleine bordjes, vorkjes en servetten

HAPJES / TAPAS BUFFET B € 26,30 p.p.
Kaasplateau met brie, bieslookkaas, Danish bleu en Port Salut

Plakjes Italiaanse kruidenkaas en oude kaas
Gemarineerde olijven

Peppadews gevuld met roomkaas
Mini sandwich met beenham

Mini sandwich met gerookte zalm
Amuse glaasjes met komkommersalsa en zalmsnippers

Amuse glaasjes met tomaatsalsa en kipblokjes
Spiesjes met tomaatjes, Mozzarella en basilicum

Spiesjes met Italiaanse ham en frisse meloen
Wraps gevuld met o.a. kruidenroomkaas en rucola

Stokbrood, ciabatta, kruidenboter, tapenade
Gehaktballetjes in tomatensaus

Mini kipsateetjes in satésaus
Kleine bordjes, vorkjes en servetten

Amusetoetjes in diverse smaken, vanaf € 1,80 p.stuk
Assortiment zie aanvullingen

**
Verse fruitsalade € 2,05 p.p.
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AANVULLINGEN VOOR EEN BUFFET 2019
(te bestellen vanaf 10 personen)

Minibroodjes en kruidenboter € 1,30 p.p.
**

Tortelliniesalade met tonijn, broccoli en tomaat € 2,05 p.p.
**

Italiaanse ham met meloen € 1,30 p.p.
**

Plak vers room paté met bosvruchtensaus € 1,05 p.p.
**

Plakje oven gegaarde zalmfilet met dille-mosterd kruiding (koud) € 2,60 p.p.
**

Gerookte zalm, gerookte forel, gerookte makreel, garnalensalade en cocktailsaus € 5,10 p.p.
**

Gerookte palingfilet € 4,10 p.p.
**

Halve maatjesharig met gesnipperde uitjes € 1,55 p.p.
**

Halve gerookte forelfilet € 1,70 p.p.
**

Spiesje met 2 scampi’s in chilisaus (warm) € 2,10 p.p.
**

Varkenshaas spiesje in tomatensaus (warm) € 2,10 p.p.
**

Aardappeltjes in roomsaus uit de oven € 1,55 p.p.
**

Peterselie aardappeltjes met kruidenboter € 1,55 p.p.
**

Frites € 1,05 p.p.
**

Amusetoetjes in diverse smaken, vanaf € 1,80 p.stuk
Chocolademousse met chocosaus

Aardbeienmousse met aardbeiensaus
Witte chocolademousse met advocaat

Italiaanse Panna Cotta met chocosaus en chocomousse (+€ 0,80)
Italiaanse Panna Cotta met aardbeiensaus en aardbeienmousse (+€ 0,80)

Italiaanse tiramisu met lange vingers en Amaretto (+€ 0,80)
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LUXE HAPJES, SUSHI & AMUSEHAPJES 2019
(minimale bestelhoeveelheid is 30 stuks per soort)

Luxe hapjes € 1,35 p.stuk
Broodrondjes besmeerd en belegd met slasoorten.

Voorzien van o.a. gerookte zalm, paté, room brie, gerookte forel
en gegrilde beenham. Gegarneerd met bijpassende garnituren.

Borrelgarnituren € 1,50 p.stuk
Assortiment borrelgarnituren bestaande uit o.a.

gevulde eitjes, gevulde wraps, mini sandwiches en
gevulde komkommertranche met paté.

Fingerfood € 1,80 p.stuk
Op lange prikkers gepresenteerd o.a. Tramezzone lolly’s met zalm, kruidige gehaktstaafjes

met spek en abrikoos, wraps gevuld met kipfilet, gemarineerde scampi’s met kruidentopping
en zalmspiesje met verse tuinkruiden.

Sushi € 1,80 p.stuk
Assortiment sushi bijvoorbeeld:

- Uramaki; inside-out-roll met o.a. tonijn en omelet
- Hosomaki; dunne sushi met o.a. komkommer en avocado

- Futomaki; dikke sushi met o.a. krab en zalm
De sushi wordt geserveerd met wasabi pasta en sojasaus.

Amusehapjes € 2,65 p.stuk
Amuse glaasjes gevuld met bijvoorbeeld:

- Garnaaltjes met cocktailsaus
- Gerookte kipfilet met tomaten tapenade

- Spiesje van gemarineerde zalm en chilisaus
- Rundercarpaccio met salsa van olijf en tomaat

- Gegrilde scampi’s met olijven en groentechutney


