
 

 



 

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: €24,00 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Malse kipsaté in pindasaus 
• Gehaktballetjes in teriyaki 
• Nasi goreng 
• Huisgemaakte aardappelgratin 

 
Koude gerechten 

• Huisgemaakte pastasalade met tonijn en rucola 
• Aardappelsalade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Buffet 2 
Prijs: €22,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Malse kipsaté in pindasaus 
• Beenham met champignonroomsaus 
• Nasi goreng 
• Huisgemaakte aardappelgratin 

 
Koude gerechten 

• Frisse salade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 
Buffet 3 
Prijs: €19,00 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Penne carbonara met spekjes, gegrilde groenten en Provolone Dolce  
• Fusilli met zacht gegaarde zalm, bladspinazie, pittige aïoli roomsaus en Old Amsterdam 

 
Koude gerechten 

• Frisse salade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 
 
 
 



 

 
 
 
Buffet 4 
Prijs: €19,00 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Boeuf Bourguignon 
• Gegrilde kippendijfilet met peperroomsaus 
• Huisgemaakte aardappelgratin 
• Gegrilde groenten van het seizoen 

 
Koude gerechten 

• Frisse salade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 
 

Buffet 5 Stamppot 
Prijs: €20,50 per persoon exclusief 9% btw 
Warme gerechten 

• Hutspot 
• Zuurkoolstamppot 
• Boerenkoolstamppot 
• Rookworst 
• Gehaktbal in jus 
• Stoofvlees 

 
Koude gerechten 

• Mosterd 
• Zilveruitjes 
• Piccalilly 



 

Buffet 6 

Prijs: €22,50 per persoon exclusief 9% btw 
 

• Surimisalade 
• Huisgemaakte eiersalade met truffel en courgette 
• Filet Americain met rode ui 
• Kaasplateau samengesteld uit drie soorten Franse kaas 
• Gemarineerde olijven 
• Peppadew met roomkaas 
• Dipsticks met truffelmayonaise 
• Scampi's 
• Crostini's 
• Buffalo mozzarella 
• Albondigas (warm) 
• Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille 
• Proeverij van diverse soorten Italiaanse vleeswaren 
• Tapenade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Buffet 7 

Prijs: €23,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Noedels met Oosterse groente 
• Pittige garnalen 
• Malse kippendij met teriyakisaus 
• Kerrierijst 

 
Koude gerechten 

• Gebakken uitjes 
• Kroepoek  
• Sambal 
• Seroendeng 
• Atjar 

 
Buffet 8 
Prijs: €27,50 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 salade 
• 2 soorten tapenade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 
 



 

Buffet 9  
Prijs: €28,00 per persoon exclusief 9% btw 
Warme gerechten 

• Scampi's gemarineerd met knoflook 
• Albondigas , gekruide gehaktballetjes 
• Huisgemaakte lasagne Bolognese 

 
Koude gerechten 

• Crostini met 2 tapenades 
• Gemarineerde olijven 
• Peppadew gevuld met roomkaas 
• Dipsticks met truffelmayonaise 
• Proeverij van diverse soorten Italiaanse vleeswaren 
• Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille 
• Salade Caprese; rucola, cherrytomaatjes, verse basilicum en balsamicostroop 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 
Buffet 10 
Prijs: €24,00 per persoon exclusief 9% btw 
Warme gerechten 

• Gyros, Grieks gekruid vlees 
• kipspiesje 
• Moussaka, aubergine schotel met gehakt 
• Soutzoukakia, gehaktballetjes in tomatensaus 

 
Koude gerechten 

• Tzatziki 
• Griekse salade met feta, olijven, paprika en rode ui 
• Huisgemaakte tonijnsalade 
• Pita broodje 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 



 

 

Buffet 11  
Prijs: €28,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Sambal boontjes 
• Malse kipsaté in pindasaus 
• Nasi goreng 
• Bami 
• Babi pangang 

 
Koude gerechten 

• Gebakken uitjes 
• Kroepoek  
• Sambal 
• Seroendeng 
• Atjar 
•  

Buffet 12 
Prijs: €26,50 per persoon exclusief 9% btw 
Warme gerechten 

• Noorse zalmfilet in een zachte witte wijn- dillesaus 
• Beekse beenham met honingmosterdsaus 
• Malse kippendij in teriyakisaus 
• Witterijst 
• Huisgemaakte aardappelgratin  

 
Koude gerechten 

• Ham met meloen 
• Komkommer dille salade met Noorse garnaaltjes 
• Aardappelsalade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 



 

Buffet 13 
Prijs: €28,00 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Noorse zalmfilet in een zachte witte wijn- dillesaus 
• Beekse beenham met honingmosterdsaus 
• Gegrilde groenten van het seizoen 
• Huisgemaakte aardappelgratin 

 
Koude gerechten 

• Vitello Tonnato; langzaam gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes 
• Huisgemaakte pastasalade met spekjes en zongedroogde tomaatjes 
• Kruidenboter 
• Tapenade 
• Desem stokbrood 

 
 
Buffet 14 

Prijs: €24,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Malse kippendijfilet met honingmosterdsaus 
• Spareribs met zoete marinade 
• Gegrilde groentefrittata 
• Gebakken aardappeltjes 

 
Koude gerechten 

• Geitenkaassalade met rode biet en bramen 
• Proeverij van diverse soorten Italiaanse vleeswaren 
• Huisgemaakte pastasalade met spekjes en zongedroogde tomaatjes 
• Tapenade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 



 

 

Buffet 15 
Prijs: €32,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Ossobuco 
• Zeebaarsfilet met tomatensalsa 
• Huisgemaakte aardappelgratin 

 
Koude gerechten 

• Carpaccio van ribeye met truffelmayonaise, rucola en Old Amsterdam 
• Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille 
• Huisgemaakte pastasalade met spekjes en zongedroogde tomaatjes 
• Caeser salade 
• 2 soorten tapenade 
• Desem stokbrood 

 
Buffet 16 
Prijs: €23,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Huisgemaakte lasagne Bolognese 
• Penne met gegrilde kipfilet, basilicum roomsaus, bladspinazie en Grana Padano 
• Fusilli met gebakken scampi’s, rode pestosaus, gegrilde groenten en Provolone Dolce 

 
Koude gerechten 

• Vitello Tonnato; langzaam gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes 
• Carpaccio van rund met truffelmayonaise, rucola en Old Amsterdam 
• Salade Caprese; rucola, cherrytomaatjes, verse basilicum en balsamicostroop 
• Huisgemaakte tonijnsalade 
• Tapenade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 



 

• Buffet 17 

Prijs: €29,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Procureur met huisgemaakte chimichurri 
• Zeebaarsfilet met tomatensalsa 
• Italiaanse roomrisotto verde 
• Roseval aardappeltjes met rozemarijn en knoflook 

 
Koude gerechten 

• Carpaccio van rund met truffelmayonaise, rucola en Old Amsterdam 
• Gerookte zalm met rode ui en mosterd-dille 
• Frisse salade 
• Tapenade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 

 

Buffet 18 
Prijs: €24,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Warme gerechten 

• Huisgemaakte lasagne Bolognese 
• Frittata met groene asperges en chorizo 
• Varkenshaas met peperroomsaus 
• Roseval aardappeltjes met rozemarijn en knoflook 

 
Koude gerechten 

• Carpaccio van ribeye met truffelmayonaise, rucola en Old Amsterdam 
• Salade Caprese; rucola, cherrytomaatjes, verse basilicum en balsamicostroop 
• Huisgemaakte tonijnsalade 
• Tapenade 
• Kruidenboter 
• Desem stokbrood 



 

 
 
Buffet 19 (dessertbuffet) 
Prijs: €6,00 per persoon exclusief 9% btw 
De chef maakt een assortiment van onderstaande desserts.  
Geserveerd in mini weckpotjes 2 stuks p.p. 

• Chocolademousse 
• Mascarponemousse 
• Panna cotta 
• Huisgemaakte tiramisu 
• Fruitsalade 

 

Buffet 20 (dessertbuffet) 
Prijs: €8,00 per persoon exclusief 9% btw 

• Huisgemaakte tiramisu geserveerd in een weckpot per persoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


