Buffetten
Hieronder vindt u 4 buffet opties. Tijdens een persoonlijk gesprek passen wij
onderstaande graag naar uw wensen toe!
Buffet 1:
Kosten:

30 tot 45 personen
16,50 p.p.
45 of meer
15,50 p.p.
Koud buffet:
• Diverse salades bestaande uit: 2 rauwkosten, komkommer, tomaat en
luxe mix salade.
• Rundvlees salade met gevulde eieren, ham/meloen en ham met asperge.
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
Warm buffet:
• Stukjes varkenshaas in champignonsaus.
• Stukjes kipsaté op basis van kippendijen.
• Huisbereide spare ribs met heerlijke marinade.
• Op eigen bereiden spare ribs met onze eigen marinade
• Frites, aardappel, groenten en rijst.
Een soep of dessert toevoegen?
Dat kan! Bekijk de uitbreidingsmogelijkheden!

Buffet 2:
Kosten:

30 tot 45 personen
45 of meer

19,50 p.p.
18,50 p.p.

Koud buffet:
• Diverse salades bestaat uit: 2 rauwkosten, komkommer, tomaat en luxe
mix salade.
• Rundvlees salade met gevulde eieren, ham meloen en ham met asperge.
• Carpaccio met pesto, nootjes en oude kaas.
• Garnalen- en kip cocktails.
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
Warm buffet:
• Stukjes Varkenshaas in champignonsaus
• Stukjes Kip saté op basis van kippendijen.
• Volgens eigen recept: spare ribs met onze eigen marinade.
• Zalmfilet met vissaus.
• Frites, aardappel, groenten en rijst.
Een soep of dessert toevoegen?
Dat kan! Bekijk de uitbreidingsmogelijkheden!

Buffet 3:
Kosten:

30 tot 45 personen
45 of meer

23,50 p.p.
21,50 p.p.

Koud buffet:
• Diverse salades bestaande uit: 2 rauwkosten, komkommer, tomaat en
luxe mix salade.
• Rundvlees salade met gevulde eieren, ham/meloen en ham met asperge.
• Carpaccio met pesto, noten en oude kaas.
• Garnalen- en kipcocktails.
• Gerookte zalm- en vissalade.
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
Warm buffet:
• Vers bereid Ossenhaas puntjes met huisgemaakt oosterse saus.
• Vers Gesneden Beenham met bijpassende sauzen.
• Stukjes kipsaté op basis van kippendijen.
• Kabeljauw filet met witte wijn saus.
• Zalm filet met vissaus op basis van kreeft.
• Frites, aardappel, groenten en rijst.
Een soep of dessert toevoegen?
Dat kan! Bekijk de uitbreidingsmogelijkheden!

Buffet 4: Hapjes buffet
Kosten:
30 tot 45 personen
45 of meer

26,50 p.p.
24,50 p.p.

Koud buffet:
• Diverse salades bestaande uit: 2 rauwkosten, komkommer, tomaat en
luxe mix salade.
• Kleine bordjes rundvlees salade met bijvoorbeeld een gevulde eitje of
ham/meloen of ham met asperge.
• Kleine bordjes carpaccio met pesto, noten en oude kaas.
• Garnalen- en kipcocktails.
• Vers gebakken Brie-loempia's.
• Glaasjes met gerookte zalm- en vissalade.
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
Warm buffet:
• Vers bereid Ossenhaas puntjes met huisgemaakt oosterse saus.
• Vers Gesneden Beenham met bijpassende sauzen.
• Vers bereid Gamba`s spiesjes met knoflook marinade.
• Tongfilet met zalm rolletjes geserveerd in vissaus.
• Varkenshaas medaillons met boeren garnituur en champignon roomsaus.
• Kipwraps met nacho’s.
• Frites, aardappel, groenten en rijst.

Een soep of dessert toevoegen?
Dat kan! Bekijk de uitbreidingsmogelijkheden!

Streetfood Buffet:
Kosten:
30 tot 45 personen
45 of meer

23,50 p.p.
20,50 p.p.

Koud buffet:
• Carpaccio met pesto, noten en oude kaas.
• Garnalen- en kipcocktails.
• Gerookte zalm rolletjes
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
• Soep op het buffet 2 soorten.
Warm buffet:
• Black Angus burgers
• Beenham met bijpassende sauzen.
• Gamba`s spiesjes met knoflook marinade.
• Pulled pork broodjes
• Hotdog`s
• Kipwraps met nacho’s.

Uitbreidingsmogelijkheden soep/desserts:
Soep
• 1 soort soep, uitgeserveerd aan tafel geserveerd met brood plankjes en met
bijpassende sausjes. 2,50 p.p.

• 2 soorten soep, in terrine op tafel geserveerd met brood plankjes en
bijpassende sausjes. 3,00 p.p.
•

2 soorten soep, op het buffet geserveerd met brood plankjes en met
bijpassende sausjes. 2,50 p.p.

Dessert
• Klein dessert 3,00 p.p. (bolletjes ijs, slagroom een patisserie taartje).
• Bourgondisch dessert 5,00 p.p. (softijs, warme kersen, chocolade saus,
aardbeien bavarois, chocolade mouse, vers fruit en slagroom).
• Tapas Draaiplateau met lekkernijen 5,75 p.p. (tapas dessert met 4
verschillende bereidingen op tafel).
• Luxe dessert buffet 7,75 p.p. Compleet met een assortiment met meer dan 20
verschillende lekkernijen.

