Overzicht Buffetten
Warm – Koud

Buffet

(vanaf 20 personen)

“gewoon heel lekker”

asperges met achterham, serranoham met meloen, haring en gerookte zalm, 3 salades naar
keuze, 3 warme gerechten naar keuze, gebakken aardappeltjes, frietjes, diverse koude
sausjes, diverse soorten stokbrood, kruidenboter.
€

18,00 p.p.

kinderen t/m 4 jaar

gratis

kinderen 5 t/m 12 jaar

€

Warm – Koud Buffet

11,00 p.p.

“Excellent”

asperges met achterham, serranoham met meloen, haring, gerookte zalm, gerookte
makreelfilet, 4 salades naar keuze, 1 soep naar keuze, 4 warme gerechten naar keuze,
gebakken aardappels , frietjes, rundvleeskroket, koude sausjes, diverse soorten stokbrood,
kruidenboter en dips
€ 23,00 p.p.
kinderen t/m 4 jaar

gratis

kinderen 5 t/m 12 jaar

€

15,00 p.p.

Keuzegerechten Buffetten “Gewoon heel lekker” - “Excellent”
Salades
Huzarensalade, Rundvleessalade, Aardappelsalade met tonijn en bosui, Zalmsalade, Noorse
garnalen salade met kerrie mayonaise, Pastasalade met tonijn, Vissalade met zalm ,
garnalen en forel, Italiaanse Pastasalade, Pastasalade met champignons, Pastasalade met
kip en pesto, Rauwkostsalade, Komkommersalade ( diverse soorten )

Vleesgerechten
Varkenshaasstukjes, Kippendijtjes, Spareribs, Gehaktballetjes, Kipsaté, Goulash-Stoofschotel
Varkensschnitzel, Beenham, Kipspiesjes, Beenham met honing-mosterdsaus

Visgerechten
Vispotje met witte wijnsaus, Gebakken kabeljauw met bieslooksaus, Zalm-medaillons met
dillesaus, Kibbeling met remouladesaus

Buffet “Mediterrane”
Salade Caprese, Vitello tonato, Carpaccio, Serranoham met meloen en olijven, Gerookte
makreel met kruiden, Gerookte zalm met bruine suiker , koriander en zeezout gemarineerd,
Italiaanse pasta – tonijnsalade, Komkommersalade met yoghurt, knoflook en dille, 1 soep
naar keuze, 4 warme gerechten naar keuze, 1 aardappel en 1 groente bijlage naar keuze
€ 25,50 p.p.
kinderen t/m 4 jaar

gratis

kinderen 5 t/m 12 jaar

€

16,50 p.p.

Keuzegerechten Buffet “Mediterrané”
Vleesgerechten
Gehaktballetjes in tomatensaus, Varkenshaas-medaillons met roquefortsaus of calvados –
appelsaus, Lamsrollade met honing-tijmsaus, beenham met honing-mosterdsaus, kipspiesjes
met paprika-tomatensaus

Visgerechten
Gamba’s in knoflooksaus, Kabeljauwfilet met tomaten-tapenade en hollandaisesaus,
Provençaals vispotje, inktvisringen met knoflook-kruidensaus

Bijgerechten
Provençaalse groente ratatouille, Groentequiche, Aardappelgratin met tijm, rozemarijn en
knoflook.

“Borrel” Buffet
2 smeersalades / tapenades, kaasplateau, stokbrood, kruidenboter en 8 luxe hapjes naar
keuze
€ 14,50 p.p.
Kinderen t/m 4 jaar

gratis

Kinderen 5 t/m 12 jaar

€ 10,50 p.p.

Schnitzelbuffet
Onbeperkt schnitzels, 1 warme groente, 1 rauwkostsalade, 2 warme en koude sausen, friet
en gebakken aardappeltjes.
€ 17.50,- p.p.
kinderen t/m 4 jaar

gratis

kinderen 5 t/m 12 jaar

€ 11,50 p.p.

Stamppotbuffet
Boerenkool, Zuurkool, Hutspot, speklappen, worst, gehaktbal uit eigen keuken, spareribs jus,
spekjes, augurk en zilveruitjes.
€ 15,50 p.p.
kinderen t/m 4 jaar

gratis

Kinderen 5 t/m 12 jaar

€ 9,50 p.p.

U kunt elk buffet uitbreiden met:
 Koffie en Gebak
Patisserie (klein gebak)

€ 1,50 p.p.

(soesjes, Danish gebak of dergelijke )
Groot gebak

€ 2,30 p.p.

(Appelgebak, crème- of slagroomtaart)
Cake

€ 0,75 p.p.

Bonbon

€ 0,65 p.p.

 Soepen

per soort

€ 3,00 p.p.

Gebonden tomatensoep met gehaktballetjes,
Rijk gevulde groentesoep,
Uiensoep met chorizo blokjes,
Gebonden champignonsoep met gebakken spekjes,
Courgettesoep met gerookte zalm en crème fraiche,
Tomatensoep met omeletreepjes en Provençaalse kruiden,
Romige vissoep met garnalen.

 Dessert
Buffet “compleet”

€ 7,00 p.p.

2 soorten ijs met slagroom

€ 3,50 p.p.

2 soorten mousses

€ 2.50 p.p

fruitsalade of warme kersen

€ 2,00 p.p.

(seizoen gebonden)

 Drankenarrangement (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)
(incl. bediening )
2 uur /

€ 14,50 p.p.

3 uur /

€ 18,50 p.p.

4 uur /

€ 22,50 p.p.

5 uur /

€ 24,50 p.p.

Kinderen:

0 t/m 4 jaar

gratis

5 t/m 12 jaar

50%

3 gangen keuze menu

€ 23,50 p.p.

Soep naar keuze
___

Keuze uit wit vlees / rood vlees / vis
( geserveerd met gebakken aardappels, frietjes, warm groenten en rauwkostsalade )
___
Dessert naar keuze

