BUFFETLIJST
KOUD/WARM BUFFET (vanaf 35 personen)
Stel zelf uw buffet samen en kies uit de lijst:
4 salades + 3 warme gerechten + 1 warm bijgerecht voor

€ 19,00 per persoon

Salades standaard met stokbrood en kruidenboter


Koude schotel



Zalmsalade



Kip-kerriesalade



Italiaanse pastasalade



Waldorfsalade



Aardappelsalade



Aardappelsalade met spekjes



Vers fruit salade



Gemengde sla met dressing

Warme gerechten


Kipsaté met pindasaus



Limburgs zuurvlees



Pangafilet met vissaus



Lasagne Bolognese



Pasta tricolore a la carbonara



Gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus

Warme bijgerechten


Bourgondische krielaardappeltjes



Witte rijst



Nasi goreng



Frites

Extra koude aanvullingen


Gevulde eieren

€ 0,75 p.p.



Hamrolletje met asperge

€ 0,75 p.p.



Vleeswarenschotel

€ 1,50 p.p.



Visschotel gerookte zalm, forel en makreel

€ 2,00 p.p.



Verse maatjes met uitjes

€ 1,50 p.p.



Hollandse garnalen met cocktailsaus

€ 1,75 p.p.



Italiaanse ham met meloen

€ 1,50 p.p.



Minibroodjes en Italiaans ovenbrood

€ 1,00 p.p.

Extra warme aanvullingen


Beenham met saus naar keuze

€ 3,00 p.p.



Varkenshaas met saus naar keuze

€ 3,00 p.p.



Zalmfilet met dilleroomsaus

€ 3,00 p.p.

Wilt u aanpassingen in de samenstelling van uw buffet?
Laat het ons weten en wij proberen uw wensen te verwezenlijken.

KINDERBUFFET

€ 7,00 per persoon

Diverse minipizza’s
Frietjes
Frikandellen
Kipnuggets
Appelmoes
Mayonaise en ketchup

DESSERTBUFFET

€ 6,00 per persoon

Uitsluitend in combinatie met een koud/warm buffet voor minimaal 35 personen
Vruchtenbavarois
Chocolademousse
Petitfours
Taart
Diverse soorten ijs
Verse slagroom
Chocoladesaus
Warme kersen

HAPJES/SNACKS

voor receptie of bijeenkomst

Blokjes kaas en worst

€ 0,25 p.st.

Bitterballen

€ 0,35 p.st.

Gesorteerde minisnacks

€ 0,35 p.st.

Koude gehaktballetjes

€ 0,35 p.st.

ONTBIJTBUFFET

€ 11,00 per persoon

Diverse gesorteerde broodjes en croissants
Wit en bruin brood
Boter en dieetboter
Diverse vleeswaren en kaas
Zoet broodbeleg
Fruit, yoghurt, muesli
Gekookte eieren
Melk, jus d’orange, koffie, thee
Extra: spek en ei i.p.v. gekookte eieren, meerprijs € 1,50 p.p.

KOFFIE & VLAAIENBUFFET
2 koppen koffie of thee en 1 stuk vlaai

€ 6,50 p.p.

2 koppen koffie of thee en 2 stukken vlaai

€ 9,00 p.p.

Standaard rijste-, abrikozen– en kersenvlaai van de warme dorpsbakker, inclusief verse slagroom.
Indien u andere luxe vlaaien wenst gelden andere prijzen.

