■ STEL ZELF UW BUFFET SAMEN (vanaf 20 pers.)
Hieronder vindt u onze koude en warme buffetcomponenten. Voor sommige gerechten geldt een
meerprijs. De meerprijzen staan achter de betreffende gerechten vermeld. Alle vermelde prijzen
zijn per persoon.
Keuzemogelijkheden
Koud/warm vanaf 20 pers.: keuze uit 6 koude -, 4 warme - en 2 bijgerechten
Dessert vanaf 20 pers.:
keuze uit 6 gerechten

€ 25,25 p.p.
€ 7,95 p.p.

Extra
Koud gerecht: € 3,50 p.p.

Warm gerecht: € 4,50 p.p.

Bijgerecht: € 3,50 p.p.

Koude gerechten
Huzarensalade
Aardappelsalade
Waldorfsalade
Italiaanse pastasalade
Zalmsalade
Tonijnsalade
Ardennerham met meloen
Gerookte beenham met asperges
Paté schotel
Carpaccio van ossenhaas met pestodressing
Gevulde tomaatjes met mozzarella of garnalen
Gevulde eieren
Gevulde komkommer met vleessalade
Haring met ui
Gerookte forel en pepermakreel
Gerookte paling en gerookte zalm
Hele gepocheerde zalm
Garnalensalade

Supplement € 0,90
Supplement garnalen€ 0,45

Supplement € 0,85
Supplement € 0,95
Supplement € 0,85

Bij het koude buffet wordt standaard stokbrood met kruidenboter geserveerd.

Warme gerechten
Kip gemarineerd in tandoori kruiden
Gehaktballetjes in tomaten- of ketjapsaus
Kip in kerriesaus
Oosterse kip
Varkensfricandeau uit de oven met uien,
paprika en knoflook
Runderstoofpot met appeltjes en pruimen
Ossenhaaspuntjes in stroganoffsaus
Boeuf Bourguignon
Beenham met cumberlandsaus
Varkenshaassaté of kipsaté
Zalmfilet met romige dillesaus
Gamba’s in tomatenknoflooksaus
Pasta met gamba’s

Bijgerechten
Aardappelpuree
Gele nasi
Aardappelgratin
Gebakken krieltjes
Quiche van diverse groente

Supplement € 0,25
Supplement € 0,25

Bijgerechten
Aardappelpuree
Gele nasi
Aardappelgratin
Gebakken krieltjes
Quiche van diverse groente

Supplement € 0,25
Supplement € 0,25

Dessertbuffet
Diverse smaken bavarois
Tiramisu
Chocoladetaart
Fruitsalade
Bruine chocolademousse
Apfelstrudel met vanillesaus
IJstaart
Kaasplankje

Supplement € 0,50

Bij het warme buffet serveren we rauwkostsalade, frites en verse
groente.

■ Luxe hapjes (vanaf 35 stuks)

€ 1,30 per stuk

Luxe hapjes bestaande uit toast en/of sneetjes stokbrood met:
Paling afgegarneerd met komkommer en radijs
Brie met sinaasappel en peterselie
Carpaccio met pesto, pijnboompitten en oude Drielse kaas
Gerookte zalm met aspergepunten en peterselie
Zalmmousse met dille en pijnboompitten
Tijgergarnalen op garnalenmousse
Gerookte zalm met dille
Hollandse garnalen
Gevulde eieren met naturelvulling, spinazievulling en zalmvulling

■ WINTERSTAMPPOTTENBUFFET (vanaf 20 pers.)

€ 16,50 per gast

Warme gerechten
Hutspot
Zuurkool
Boerenkool
Rookworst/verse worst
Speklappen
Runderstoofpot met appeltjes en uien
Oud Hollandse spekschotel met stukjes worst, blokjes spek en rode uien.
Rode kool
Aardappelpuree

Bijgerechten
Gemengde sla met zilveruitjes, augurk en tomaat
Stoofpeertjes
Appelcompote

Uitbreiding winterstamppotten buffet vooraf
Erwtensoep

€ 3,50 per gast.

Uitbreiding winterstamppotten dessert
Omelet Siberienne met vuurwerk, ijstaart van drie smaken ijs met cake en schuim afgebrand.
€ 4,75 per gast.

■ BRADERIEPAN (vanaf 30 pers.)

€ 10,95 p.p.

De braderiepan bestaat uit 3 gerechten en wordt niet gezien als een volledige maaltijd.
Hete kip
Gyros/Shoarma
Sate
Huzarensalade

Diverse harde en zachte broodjes
Knoflooksaus, chilisaus en satésaus en rauwkostsalade

Barbecue op het terras
(vanaf 20 gasten) € 21,50 p.p.
Huzarensalade
Kip-kerrie salade
Rauwkostsalade
Frites
Vijf soorten gemarineerd vlees
*Gemarineerde speklappen
*Gekruide karbonade
*Hamburgers *Saté
stokjes
*Sjaslick spies
Twee soorten vis
*Zalmmootje in verse kruiden en witte wijn
*Spies van garnalen
Stokbrood, kruidenboter, verschillende sauzen

Barbecue op het terras
Salades: Huzarensalade en Rauwkostsalade
Vijf soorten gemarineerd vlees: Karbonade, Speklappen, Hamburgers, Saté spies en
Verse worstjes.
Verschillende sauzen: Knoflook saus, Barbecue saus, Remoulade saus, Sate saus
Stokbrood, kruidenboter en frites

Prijs per persoon €15,75 excl. dranken.
In overleg is alles aan te passen naar uw eigen wensen!

