Neem een kijkje in ons uitgebreide assortiment buffetten.
Buffetten kunt u bestellen vanaf 15 personen. Als u voor minder dan 15
personen wilt bestellen dan berekenen wij een toeslag op de prijs per
persoon. Het gebruik van servies zit altijd bij onze buffetten inbegrepen.

Buffet 1

Prijs: €18,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Sambal boontjes
• Saté Ayam
• Nasi
• Bami
• Babi pangang
Koude gerechten
• Gebakken uitjes
• Kroepoek cassave
• Pittige saus
• Seroendeng
• Atjar

Buffet 2

Prijs: €16,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Huisgemaakte runderstoverij
• Italiaanse aardappelgratin met bruschetta
• Gegrilde seizoensgroenten
• Gegrilde kipfilet met Marsalasaus
Koude gerechten
• Frisse rauwkostsalade
• Kruidenboter
• Italiaans olijfbrood

Buffet 3
Prijs: €21,00 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Pitabroodje met pulled chicken, ijsbergsla en piri-pirisaus
• Italiaans visstoofpotje met rode pestosaus en verse dille
• Gebakken skin-on aardappeltjes met rozemarijn en knoflook
Koude gerechten
• Rundercarpaccio met truffelmayonaise, gemengde salade, kruidendressing en Grana Padano
• Waldorfsalade
• Tapenade
• Kruidenboter
• Desem stokbrood

Buffet 4

Prijs: €23,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Zalmfilet met gebakken prei, rode ui en Hollandaisesaus
• Beekse beenham met honingmosterdsaus
• Gewokte seizoensgroenten
• Aardappelgratin
Koude gerechten
• Vitello Tonnato; langzaam gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
• Huisgemaakte pastasalade met spekjes en zongedroogde tomaatjes
• Kruidenboter
• Tapenade
• Desem stokbrood

Buffet 5

Prijs: €26,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Procureur met huisgemaakte chimichurri
• Zeebaarsfilet met tomatensalsa
• Italiaanse roomrisotto verde
• Gebakken skin-on aardappeltjes met verse tijm
Koude gerechten
• Rundercarpaccio met truffelmayonaise, gemengde salade, kruidendressing en Grana Padano kaas
• Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille
• Frisse rauwkostsalade
• Tapenade
• Heksenkaas
• Desem stokbrood

Buffet 6

Prijs: €30,00 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Huisgemaakte lasagne Bolognese
• Frittata met groene asperges en chorizo
• Varkenshaas met bearnaisesaus
• Potato wedges
Koude gerechten
• Langzaam gegaard kalfsvlees met truffelmayonaise en rucola
• Salade Caprese; mesclun, cherrytomaatjes, verse basilicum en balsamicostroop
• Tonijnsalade met feta, olijven en pijnboompitjes
• Tapenade
• Kruidenboter
• Italiaans olijfbrood

Buffet 7
Prijs: €17,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Chicken cajun
• Mexicaanse bonenschotel met rundergehakt
• Witte rijst
• Gewokte Mexicaanse groenten
Koude gerechten
• Verse maissalade
• Guacamole
• Pikante saus
• Tortilla chips
• Taco shells

Buffet 8
Prijs: €18,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Gebakken noedels met gamba’s, zoete sesamsaus, bosui en sugarsnaps
• Gebakken noedels met pikante kip, seizoensgroenten en ketjapsaus
• Groene vegetarische curry
• Nasi goreng
Koude gerechten
• Zoet-zure komkommersalade
• Srirachasaus
• Javaanse kroepoek

Buffet 9

Prijs: €23,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Kippendijfilet met honingmosterdsaus
• Spareribs met zoete marinade
• Gegrilde groenten frittata
• Gebakken aardappeltjes
Koude gerechten
• Geitenkaassalade met rode biet en bramen
• Diverse Italiaanse hammen met noten
• Huisgemaakte rundvleessalade
• Tapenade
• Kruidenboter
• Desem stokbrood

Buffet 10

Prijs: €16,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Penne carbonarasaus met spekjes, gegrilde groenten en Provolone Dolce
• Fusili met zacht gegaarde zalm, bladspinazie, pittige aïoli roomsaus en Old Amsterdam
Koude gerechten
• Frisse groene salade
• Kruidenboter
• Desem stokbrood

Buffet 11

Prijs: €24,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Lasagne Bolognese
• Penne met gegrilde kipfilet, basilicum roomsaus, bladspinazie en
Grana Padano
• Fusili met gebakken gamba’s, rode pestosaus, gegrilde groenten en Provolone Dolce
Koude gerechten
• Vitello Tonnato; langzaam gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
• Carpaccio van ribeye met balsamicostroop
• Salade Caprese; mesclun, cherrytomaatjes, verse basilicum en balsamicostroop
• Tonijnsalade met feta, olijven en pijnboompitjes
• Tapenade
• Kruidenboter
• Italiaans olijfbrood

Buffet 12 (traditioneel)

Prijs: €26,50 per persoon exclusief 9% btw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevuld ei
Gevulde tomaat met Hollandse garnaaltjes
Borrelboutjes, warm geserveerd
Verse Hollandse haring met uitjes
Gerookte filet van regenboogforel
Groene salade met rucola, Grana Padano, spekjes en balsamicodressing
Stukjes meloen geserveerd met Ardennerham
Schotel met diverse soorten vleeswaren
Schelp met gemarineerde garnalen en krabsticks
Fraai opgemaakte huzarensalade
Kruidenboter
Desem stokbrood

Buffet 13
Prijs: €16,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Kipsaté met satésaus
• Beenham met champignonroomsaus
• Nasi goreng
• Huisgemaakte aardappelgratin
Koude gerechten
• Frisse groene salade
• Kruidenboter
• Desem stokbrood

Buffet 14

Prijs: €19,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Langzaam gegaard rundvlees in tomatensaus
• Kabeljauwfilet met een rode salsa
• Italiaanse roomrisotto verde
Koude gerechten
• Vitello Tonnato; langzaam gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
• Frisse groene salade
• 2 soorten tapenade
• Kruidenboter
• Desem stokbrood

Buffet 15

Prijs: €24,50 per persoon exclusief 9% btw
Warme gerechten
• Ossobucco
• Italiaans kippenstoofvlees
• Zeebaars met tomatensalsa
• Italiaanse aardappelgratin
Koude gerechten
• Langzaam gegaard kalfsvlees met truffelmayonaise en rucola
• Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille
• Huisgemaakte pastasalade met spekjes en zongedroogde tomaatjes
• Caeser salade
• 2 soorten tapenade
• Italiaans olijfbrood

Buffet 16 Tapas dinerbuffet
Prijs: €19,50 per persoon exclusief 9% btw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoete olijven
Peppadew
Zongedroogde tomaatjes
Dipsticks met truffelmayonaise
Diverse worst soorten
Scampi's (warm)
Crostini's met 2 tapenades
Buffelmozzarella
Albondigas (warm)
Huisgemaakte lasagne (warm)
Frisse groene salade
Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille
Olijfbrood

Buffet 17 hapjesbuffet
Prijs: €15,50 per persoon exclusief 9% btw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus
Filet Americain met rode ui
Huisgemaakte eiersalade met truffel en courgette
Surimi (krab) salade
Peppadew
Italiaanse hammen proeverij
Groene en Taggiasche olijven
2 soorten tapenades
Royale kaasplank
Kruidenboter
Focaccia
Ciabatta
Stokbrood

Buffet 18 Tapasbuffet

Prijs: €11,50 per persoon exclusief 9% btw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoete olijven
Peppadew
Zongedroogde tomaatjes
Dipsticks met truffelmayonaise
Coppa di Parma
Serranoham
Scampi's
Crostini's met 2 tapenades
Walnootsalami
Spinata
Buffelmozzarella
Albondigas
Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille
Italiaans olijfbrood

Buffet 19 Tapasbuffet

Prijs: €17,50 per persoon exclusief 9% btw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surimi-salade
Huisgemaakte eiersalade met truffel en courgette
Filet Americain
Kaasplateau samengesteld uit drie soorten Franse kaas
Zoete olijven
Peppadew
Zongedroogde tomaatjes
Dipsticks met truffelmayonaise
Coppa di Parma
Serranoham
Scampi's
Crostini's
Walnootsalami
Spinata
Buffelmozzarella
Albondigas (warm)
Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille
Tapenade
Kruidenboter
Olijfbrood

Buffet 20 (dessertbuffet)
Prijs: €12,50 per persoon exclusief 9% btw
Geserveerd in mini weckpotjes
• Witte chocolademousse met rode vruchten
• Aardbeien Romanoff
• Crème brûlée
• Huisgemaakte tiramisu
• Fruitsalade

