Buffetten
KAAS EN / OF PATÉ BUFFET € 12,50 p.p.
Binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Pate’s op plank of in pot, geserveerd met olijven, noten en fruit.

FEEST BUFFET € 15,00 p.p.
Salade buffet met saté en gehaktballetjes.

TAPA BUFFET WARM EN KOUD € 18,00 p.p.
Spaanse en Mexicaanse hapjes op schotels.
Zalm, inktvis, sardines, gevulde wijnbladeren, ansjovisjes, geitenkaas en geroosterde paprika’s.

OOSTERS BUFFET € 22,50 p.p.
Warm oosters buffet.
Salades, pittig en zacht gekruid, china beef, peking eend, geroosterd varkensvlees,
eieren in gele kerrie, gebakken rijst met garnalen en, zo u wilt, saté.

LEKKERE DINGEN BUFFET € 27,50 p.p.
(bij een leuk feest) Originele ‘happen’, bijvoorbeeld beenham, geroosterd varken,
Piri Piri kip, oesters, à la minuut gerookte forel, à la minuut gerookte paling en overjarige kaas.
In overleg en naar keuze samen te stellen.

KOUD-WARM BUFFET (2 GANGEN) € 27,50 p.p.
Koud: Aardappel-, huzaren- en zalmsalade. Tonijn, zalm, garnalen. Gevogelte salade
met noten en spekjes. Diverse soorten vlees: rosbief, carpaccio, fricandeau, paté, pasteien.
Warm: varkensfilet, kip geroosterd, saté. Diverse groenten, rijst en aardappels.

KOUD BUFFET LUXE € 32,50 p.p.
Klassiek buffet zoals, het rond de eeuw- wisseling werd (wordt) gepresenteerd. Terrine’s van zalm en paling.
Paté’s, pasteien, ballontines, gevuld gevogelte, chaud-froids, mousse de canard, kreeft, eventueel wild.

ITALIAANS BUFFET € 38,00 p.p.
3 gangen met speciaal italiaans brood
Koud: carpaccio, garnalen, inktvis salades, zalm, fluweel zachte paté, artisjokken,
tomaat met mozzarella, peer met gorgonzola, parmaham met fruit.
Warm: Diverse pasta’s, pizza’s, Lasagne met vis, en vlees, lamsfilet.
Dessert: Tiramisu met ijs (u zult versteld staan)

KOUD-WARM BUFFET LUXE (3 GANGEN) € 45,00 p.p.
Voorgerechten buffet: Vis, vlees, salades, zalmkaviaar, zalm, paling, kreeft, carpaccio, parmaham.
Warm hoofgerecht: Runderlende, Varkensrib, Zalmpastei.
Dessert buffet: Bavarois, mousses, ijs, parfait, fruit.

DESSERT BUFFET € 10,00 p.p.
Parfaits, mousses, ijs, taarten, bavarois, vers fruit.

In overleg kunnen wij gerechten en buffetten ook vegetarisch of halal bereiden.

