Buffetten
Vanaf 25 personen, ook voor thuis. In overleg kunnen wij gerechten en buffetten ook vegan of halal bereiden.

KAASBUFFET € 15,00 p.p.
Binnen- en buitenlandse kaassoorten. Op plank of in pot, geserveerd met olijven, noten en fruit.

FEEST BUFFET € 19,50 p.p.
Salade buffet met saté en gehaktballetjes.

TAPA BUFFET WARM EN KOUD € 22,50 p.p.
Mediterraanse hapjes zoals; zalm, inktvis, gamba's pil pil, gedroogde hammen en worst,
albóndigas, tortilla, kaas, olijven, geroosterde paprika’s en pan con allioli.

VEGETARISCH BUFFET € 27,50 p.p.
Rauwkostsalade met noten, feta, olijven, salade Caprese, koolsalade. Carpaccio van biet, quiche,
parelcouscous met gegrilde groente, gevulde portobello en gepofte aardappel met zure room.

OOSTERS BUFFET € 29,50 p.p.
Salades; pittig en zacht gekruid, garnalen zoet-zuur, China beef, Peking eend,
geroosterd varkensvlees, saté, eieren in gele kerrie, gebakken rijst en kroepoek.

LEKKERE DINGEN BUFFET € 35,00 p.p.
(bij een leuk feest) Originele ‘happen’, bijvoorbeeld oesters, à la minuut gerookte forel, huisgerookte zalm,
onze zelf gemaakte carpaccio, geroosterd varken, beenham, Piri Piri kip en overjarige kaas.
In overleg en naar keuze samen te stellen.

KOUD-WARM BUFFET (2 GANGEN) € 35,00 p.p.
Aardappel-, huzaren- en zalmsalade. Tonijn, zalm, makreel, garnalen.
Caprese salade, rauwkostsalade met noten en kaantjes. Rosbief, fijne hammen, fricandeau, paté en carpaccio.
Tongfilet, filet van varken, Wellington van rund, saté. Ratatouille, rijst en aardappels.

ITALIAANS BUFFET € 46,50 p.p.
3 gangen met speciaal Italiaans brood
Garnalen, inktvis salades, zalm, artisjokken, tomaat met mozzarella, peer met gorgonzola.
Carpaccio, fluweel zachte paté, parmaham met fruit. Pasta’s, pizza’s, Lasagne met vis, en vlees, Saltimbocca.
Dessert: Tiramisu of Panna cotta.

KOUD-WARM BUFFET LUXE (3 GANGEN) € 49,50 p.p.
Rauwkostsalades, seizoenssoep, visschotel, zalmkaviaar, zalm, kreeft. Vleesschotel, carpaccio, parmaham.
Gevulde portobello, zalm en croute, runderlende, Tomahawk.Vergeten groente, aardappelgratin
Dessert: Versuvius met couli.

SYLLABUB € 5,00 p.p.
Luchtige mousse met vers fruit aangemaakt met een likeur van maracuya, mango, limoen en papaja.

DESSERT IN DE HAND € 7,50 p.p.
Bolletje ijs, vers fruit, bavarois, petit gateau en slagroom.

DESSERT BUFFET € 12,50 p.p.
Parfaits, mousses, ijs, taarten, bavarois, vers fruit.

