Menu - Buffetten
Onze buffetten worden geleverd op mooie schalen en warmhoud apparatuur. Wij
leveren opschepbestek en voldoende servetten mee. Voor een meerprijs van € 1.50 per
set leveren wij borden en bestek mee wat vuil kan worden ingeleverd.
Onze buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen

Tapas buffet € 21.50 p.p.
Warm
Kipspiesjes met rozemarijn en citroen
Champignons gebakken in knoflookolie
Dadels omwikkeld met spek
Gemarineerde gamba's
Patatas bravas
Koud
Brood met aiollio
Gemarineerde olijven
Gedroogde Spaanse hammen
Tonijnsalade
Salade met cabrales en kweepeer
Italiaans buffet € 24.50 p.p.
Warm
Melanzane Parmasana ( aubergine tomaat mozzarella en Parmezaanse kaas)
Ravioli van spinazie, ricotta, en Parmezaanse kaas
Gamba`s in tomaten paprikasaus
Lasagna a la bolognaise
Geroosterde rosevalaardappels met Italiaanse kruiden
Koud
Ciabatta
Tomaten Salade
Vitello Tonato met rucola en kappertjes
Salade Caprese
Tapenades van olijven en pesto

Frans buffet € 24.50 p.p.
Warm
Gratain van aardappel en bospaddenstoelen
Boeuf Bourgignon met witte rijst
Ratatouille met Provencaalse kruiden
Quiche lorraine
Gebakken zalm in dillesaus

Koud
Stokbrood met kruidenboter, olijfolie en zeezout
Klassieke paté met marmalade
Rozevalsalade met bosuien en bieslook
Salade Nicoise met tonijn, olijven, haricots verts en kruiden dressing
Zalm salade met gerookte zalm en gerookte makreel

Hollands Buffet € 20.50 p.p.
Warm
Sucadelapjes in zijn eigen jus
Stoofpeertjes in rode wijn
Gebakken aardappeltjes met champignons en uien
Koolrabi met roomsaus en ham
Koud
Rabarber
Ham met meloen
Huzarensalade
Zalmsalade met gerookte zalm
Boerenbrood met boter en kruidenboter

Stamppotten buffet € 18.50 p.p.
Warm
Boerenkool
Hutspot
Hete bliksem
Rookworst
Stoofvlees
Uitgebakken spekjes
Koud
Amsterdams zuur
Stoofperen in rode wijn
Brood met boter en kruidenboter

Sate Buffet € 17.50
Warm
Kipsate met pindasaus
varkenshaas sate met pindasaus
Gebakken gamba's
Kokos rijst
Geroosterde Roseval aardappels
Koud
Kroepoek
Seroendeng
Atjar

Stokbrood met kruidenboter

Biologisch Buffet € 32.50 p.p.
Warm
Runderstoofschotel met truffel en aardappel
Geurige basmati rijst met citroenblad en kokos
Quinoa met zongedroode tomaten en bosuien
Kaasfondu van kaas van de Groene Griffioen
Koud
Salade nicoise met Albacore tonijn, haricotverts, olijven en
gerookte zalm
Groenten crudite met yoghurtdip
Salade huisgerookte scharrelkipfilet, scharreleieren en kerry dressing
Oerbrood met boerenboter
Gedroogde worsjes van Olijcke gemaakt met gin tonic, whiskey en Jopenbier

Soepen € 3.50 p.p
Alle buffetten zijn uit te breiden met soep
Tomatensoep
Erwtensoep
Uiensoep
Aardappel paprika soep
Doperwten muntsoep
Vissoep (+€ 1.00)

Dessert buffet € 9,50 p.p.
Vers fruit
Vruchten bavarois
Petit fours
Chocolade mousse
New York cheesecake met aardbeiensaus
Chocolade brownie met vanillesaus

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

