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Assortimentsoverzicht
Hapjesplateaus
Hapjesplateau Standaard vanaf 50 stuks
- Gevuld ei, gegarneerd met peterselie en tomaat reepje
- Wrap gevuld met ijs sla en tonijnsalade
- Stokbrood gerookte zalm met rode ui
- Stokbrood filet americain met kappertjes
- Stokbroodje forelmousse met kaviaar
- Haring met roggebrood
- Ham rolletje gevuld met roomkaas en augurk
- Omeletrol gevuld met zalmsalade
€ 1,10 per hapje
Hapjesplateau Luxe vanaf 50 stuks
Hapjes worden geserveerd in luxe disposable glaasjes en bakjes
- Carpaccio op een amuselepel, rucola, pijnboompitten en aceto stroop
- Vitello tonnato, rosé gebraden kalfsmuis met tonijnmayonaise en kappers
- Tomaat/mozzarella spies, met verse basilicum en pesto (vega)
- Kipfilet gevuld met monchou, gegarneerd met rode bieten scheuten
- Parmaham met salade van 2 soorten meloen
- Zalm tartaar met kwartel ei en komkommer rolletje
€ 1,95 per hapje

Broodjesbuffetten
Broodjesbuffet 1
Diverse harde broodjes
Diverse zachte broodjes
Boter
3 soorten Kaas
3 soorten vleeswaren
Vruchtenjam
Hagelslag
Melk
Jus d’orange
€ 11,50 p.p. inclusief servies
Broodjesbuffet 2
Op basis van 2 broodjes p.p.
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Diverse zachte belegde broodjes
Kaas, sla, tomaat en komkommer
Ham, roomkaas en sla, tomaat en komkommer
Zalm, rode ui en gekookt ei
Fricandeau, sla, komkommer en tomaat
Melk
Karnemelk
Jus d’orange
€ 13,50 p.p. inclusief servies
Broodjesbuffet 3
Diverse harde en zacht belegde broodjes
Kaas, mosterdmayo en rucola
Rauwe ham, pesto en mozzarella
Tonijnsalade
Gerookte zalm, roomkaas en rode ui
Broodjes gezond met kaas, ham, tomaat, komkommer, ei, augurk
Melk
Karnemelk
Jus d’orange
Handfruit
€ 16,50 p.p. inclusief servies

High Tea buffetten
High Tea buffet 1
Gerookte zalmsandwiches met mosterdmayonaise, rucola, komkommer en tomaat
Sandwiches met cream cheese en gegrilde paprika
Scones met clotted cream en jam
Petit-fours, met verschillende smaken en gekleurd kapsel op zanddeegbodem
Brownie, de originele Engelse brownies
Mini croissants
Minimuffins met marmelade
Diverse heerlijke theesoorten
€ 18,50 p.p. inclusief servies
High Tea buffet 2
Kop dagverse seizoensoep
Gerookte zalmsandwiches met mosterdmayonaise, rucola, komkommer en tomaat
Rustique broodje met luxe beleg
Hartig taartje
Scones met clotted cream en jam
Chocolade brownies, de originele Engelse
Muffins met marmelade
Diverse heerlijke theesoorten
€ 22,50 p.p. inclusief servies
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Hapjesbuffetten
Hapjesbuffet 1 (350 gram p.p.)
Rundvlees salade in bolletjes met gevuld ei
Rauwkost
Stokbrood met kruidenboter
Gehaktballetjes
Minischnitzel
Gebakken aardappels
Pindasaus, Champignonsaus
€ 12,50 p.p. inclusief servies

Hapjesbuffet 2 (350 gram p.p.)
Rundvlees salade in bolletjes met gevuld ei
Rauwkost
Kidneybonensalade met spek en bosui
Stokbrood met kruidenboter
Gehaktballetjes
Minischnitzel
Kipdijstukjes
Gebakken aardappels
Warme seizoengroenten
Satésaus, zigeunersaus, champignonsaus
€ 14,50 p.p. Inclusief servies

Hapjesbuffet 3 (350 gram p.p.)
Rundvleessalade in bolletjes met gevuld ei
Zalmsalade
Rauwkost (2 soorten)
Pastasalade met tonijn en paprika
Kidneybonensalade met spek en bosui
Stokbrood en kruidenboter
Gehaktballetjes
Kabeljauwfilet op de huid gebakken
Minischnitzel
Gebakken aardappels
Warme seizoengroenten
Satésaus, zigeunersaus, champignonroomsaus
€ 16,50 p.p. Inclusief servies

Warm en koud buffetten
Warm en koud buffet 1
Diverse soorten brood met kruidenboter
Rundvleessalade uit eigen keuken
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Bonensalade met uitgebakken spekjes en bosui
Pastasalade gevuld met tonijn, paprika en rode ui
Rauwkost salade
Gemarineerde kip in pestomarinade met tomaat en mozzarella
Beenham met zachte mosterdsaus
Gebakken aardappels met spek en ui
Seizoengroenten
€ 17,50 p.p. inclusief servies

Warm en koud buffet 2
Diverse soorten brood met kruidenboter en tapenade
Rundvlees salade
Tomaat/mozzarellasalade met verse basilicum
Griekse rauwkost
Kidneybonensalade met uitgebakken spekjes en bosui
Pastasalade met zuren en gekookte ham
Gehaktballetjes in tomaat/paprikasaus
Minischnitzels met champignonroomsaus
Kipsaté, malse kippendij met satésaus
Gebakken krieltjes
Warme seizoengroenten
€ 19,50 p.p. Inclusief servies

Warm en koud buffet 3
Diverse broodsoorten met kruidenboter, boter, zeezout, olijfolie
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Zalmsalade
Prei/hamsalade
Griekse rauwkost
pastasalade met tonijn, rode ui, en zontomaten
Beenham in huisgetrokken runderbouillon
Gebakken witvis op wortel, prei met een witte wijnsaus
Varkenshaasmedaillons met zachte mosterdsaus
Runderstoof, zacht gegaard met zilveruien en champignons
Aardappelgratin, aardappels in room gegratineerd met kaas
Seizoengroenten
€ 22,50 p.p. Inclusief Servies

Warm en koud buffet 4
Komkommercarpaccio met zalm en dressing van bieslook en yoghurt
Bolletjessalade, gepofte cherrytomaat, minimozzarella, rucola en verse basilicum
Rundvleessalade, klassiek en huisgemaakt
Gerookte visplateau met paling, forel, makreel en garnalen
Salade met gemengde sla, geitenkaas, cranberries en pittenmix
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Pastasalade met zuren en gekookte ham
Diverse soorten brood, tapenade, kruidenboter en zeezout.
Procureur met stroganoffsaus
Gebakken kabeljauw op wortel en prei met limoenbotersaus
Runderstoof met zilveruien, uien en champignons
Oergroenten met paarse/oranje/gele wortel en pastinaak
Puree met verse bladpeterselie
Vegetarische lasagne met spinazie en feta
€ 25,50 p.p. Inclusief servies

Extra bij te bestellen
Gerookte vissoorten
€ 1,75 p.p.
Gerookte zalm, gerookte forel, Gerookte paling, Makreel
Kaasplateau
€ 2,75 p.p.
Diverse binnen- en buitenlandse kaassoorten, kletzenbrood, marmelade en stroop
Vleesplateau
€ 1,75 p.p.
Ham en worst soorten met gepofte cherrytomaat, rucola, pijnboompitten en chutney
Extra warme groenten

€ 1,- p.p.

Tapasbuffetten
Tapasbuffet 1
Spaanse ham en worst soorten
Manchego (schapenkaas) in knoflookolie
Gemarineerde olijven
Overheerlijk pasta/tonijnsalade met paprika en ui
Diverse soorten vers gebakken brood
Huisgemaakte kruidenboter
Wrap gevuld met rauwe ham en tomaat
Olijventapenade
Aïoli, knoflook mayonaise
Miniscampi's, gebakken gamba's in knoflookolie
Gegrilde kipspiesjes met medium piri piri Saus
Gebakken gehaktballetjes, medium gekruid in huisgemaakte tomaten/paprikasaus
Patatas bravas, met knoflookmayonaise
€ 19,50 p.p. inclusief servies

Tapasbuffet 2
Spaanse ham en worstsoorten
Carpacciosalade met pesto, pijnboompitjes en rucola
Gemarineerde olijven
Manchego (schapenkaas) in knoflookolie
Spiesjes mozzarella en sud n sol tomaten
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Diverse soorten versgebakken brood
Huisgemaakte kruidenboter
Olijventapenade
Aïoli, knoflook mayonaise
Gebakken gehaktballetjes, medium gekruid, in huisgemaakte tomaten- paprikasaus
Aardappeltortilla met knoflook, paprika en ui
Miniscampi's, gebakken gamba's in knoflookolie
Champignons met knoflook en oregano
Pollo de Jerez, malse kipfilet met een saus van sherry
Patatas bravas met knoflookmayonaise
€ 22,50 p.p. inclusief servies

BBQ-buffetten
BBQ-buffet 1
Stokbrood met kruidenboter
Rundvleessalade
Pastasalade
Bonensalade
Komkommerrauwkost
Hamburger
Braadworst
Gemarineerde speklap
Kipsatespies
€13,50 p.p. inclusief servies
BBQ-buffet 2
Stokbrood met kruidenboter
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Pastasalade
Bonensalade
Komkommerrauwkost
Shaslickspies
Braadworst
Gemarineerde speklap
Kipsatéspies
Biefstuk gemarineerd
€ 15,75 p.p. inclusief servies
BBQ-buffet 3
Diverse broden met kruidenboter en tapenades
Rundvleessalade
Haringbietensalade
Kipbleekselderijsalade
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Pastasalade
Bonensalade
2 soorten rauwkost
3 soorten sausjes
Zalm en papillotten
Hamburger
Gemarineerde biefstuk
Gambaspiezen
Italiaans gemarineerde speklap
€ 19,50 p.p. inclusief servies

Stamppot Buffetten
Stamppot Buffet 1
Zuurkoolstamppot, kruidige zuurkoolschotel met zuurkoolspek
Stamppot boerenkool, typisch Hollandse winterschotel (vegetarisch)
Winterwortel uien stamppot, de échte hutspot (vegetarisch)
Rookworst, lekker smeuïg
Speklapjes, heerlijk gemarineerd en uitgebakken
Hachee
Mosterd
Jus
Zuren
Piccalilly
€ 14,50 p.p. inclusief servies
Stamppot Buffet 2
Zuurkoolstamppot, kruidige zuurkoolschotel met zuurkoolspek
Stamppot boerenkool, typisch Hollandse winterschotel
Winterworteluienstamppot, de échte hutspot (V)
Stamppot rodekool
Hachee, smakelijke rundvleesstoofschotel met ui en gekookte aardappelen
Uitgebakken speklapje, heerlijk gemarineerd
Ribbetjes
Rookworst, lekker smeuïg
Mosterd
Jus
Zuren
Piccalilly
€ 18,50 p.p. inclusief servies

Schnitzel- en schnitzelkipbuffetten
Schnitzelbuffet
Grote schnitzels
3 warme sauzen (champignonroom-, zigeuner- en jägersaus)
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Gebakken uien en champignons
Gebakken aardappelen
Warme groenten
Schaal rauwkost
Mayonaise
€ 17,95 p.p.


Extra frites € 1,25 p.p.

Combibuffet schnitzels en halve Tante Door kippen
Buffetschnitzels
Halve Tante Door kip per persoon
3 warme sauzen (champignonroom-, zigeuner- en jägersaus)
Gebakken uien en champignons
Gebakken aardappelen
Warme groenten
Schaal rauwkost
Mayonaise
€ 19,95 p.p.


Extra frites € 1,25 p.p.

Overigen
Verhuur materialen en serviesgoed
Bij al onze buffetten leveren wij standaard servies goed.
– Bij schoon retour geen kosten
– Bij vuil retour € 1,25 p.p.
– Koelwagen € 75,00
– Statafels € 6,00
– Statafel met zwarte rok € 7,90
– Kok of gastheer / gastvrouw € 29,00 per uur
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