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BUFFETTEN 
 

Warm & koud buffet (vanaf 30 personen)      € 19,00 per persoon 

- Beierse kartoffelsalade; 

- zalmsalade; 

- rauwkostsalade; 

- verschillende kaasjes en patés; 

- kipsaté in saus; 

- gehaktballetjes in ketjapsaus; 

kalkoen met pruimen/appel in espagnolsaus; 

- varkenshaaspuntjes in roomsaus met pepertjes; 

- rijst; 

- stokbrood (bruin en wit) met boter en kruidenboter; 

 

Warm & koud buffet (vanaf 30 personen)      € 26,50 per persoon 

- Beierse kartoffelsalade; 

- tonijnpastasalade; 

- kipvruchtensalade; 

- rauwkostsalade; 

- koude vleesschotel met gebraden rosbief, pittige varkensrollade en achterham; 

- gerookte zalm; 

- gerookte paling; 

- kipsaté in saus; 

- varkenshaaspuntjes in roomsaus met pepertjes; 

- ossenhaaspuntjes in een zachte stroganoffsaus; 

- Hoefs stoofvlees in een milde rode wijnsaus; 

- rijst; 

- gebakken aardappels met ui en champignons 

- stokbrood (bruin en wit) met boter en kruidenboter; 

 

Warm & koud buffet (vanaf 30 personen)      € 31,00 per persoon 

- Beierse kartoffelsalade; 

- Goudse rauwkostsalade (met uitgebakken spekjes en jong belegen kaas); 

- Italiaanse boerensalade (aardappel,ei, tomaat, komkommer, artisjok, ham, ui); 

- gerookte paling; 

- gerookte zalm; 

- Ardennerham en parmaham met meloen; 

- kipsaté; 

- Victoriabaars en zalm in Hollandaise saus; 

- ossenhaaspuntjes in jachtsaus; 

- entrecote; 

- varkenshaaspuntjes in roomsaus met pepertjes; 

- gebakken aardappels met gebakken uitjes en champignons; 

- rijst; 

- aardappeltaart; 

- stokbrood (bruin en wit) met boter en kruidenboter; 
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Warm & koud buffet de luxe (vanaf 30 personen)      € 39,00 per persoon 

- Beierse kartoffelsalade; 

- Italiaanse boerensalade (aardappel,ei,tomaat, komkommer, artisjok, ham, ui); 

- kipkerriesalade; 

- Griekse salade; 

- koude vleesschotel met gebraden rosbief, pittige varkensrollade; 

- ardennerham, parmaham en achterham met meloen; 

- verschillende Hollandse en Franse kaasjes; 

- gerookte zalm; 

- gerookte paling; 

- Hollandse garnalen met cocktailsaus; 

- kipsaté in saus; 

- varkenshaaspuntjes in roomsaus met pepertjes; 

- chaud-froid van kip/paté en frambozensaus; 

- warme visschotel met o.a. Noorse garnalen, mosselen, zalm en kabeljauw in 

roomsaus; 

- beenham met basterdsuiker/honing en mosterd, aan het buffet gesneden; 

- yambalaya, gekookte rijst met prei, ham, paprika, en ananaschutney; 

- papas (krieltjes op zijn Mexicaans bereidt) 

- stokbrood (bruin en wit) met boter en kruidenboter; 

 

Tapas buffet (vanaf 30 personen)     € 23,00 per persoon 

- gevulde tomaatjes met kruidenkaas; 

- tostada met mozzarella en basilicum; 

- geitenkaas met knoflookmarinade; 

- chorizo met druifjes; 

- watermeloen met limoensiroop; 

- gebakken gevulde mosselen; 

- met pesto gevulde championhoedjes; 

- groenten frittata (groentetaart); 

- varkensgehaktballetjes in chili saus; 

- garnalen met rode ui in een zachte tomatensaus; 

- kip piripiri; 

- paella met vis 

- grof brood met tapenade; 
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Italiaans buffet (vanaf 30 personen) € 22,00 per persoon 

- salade caprese; 

- tricolore pastasalade (olijf, pomodori tomaat, ui, paprika) 

- Italiaanse boerensalade (aardappel,ei,tomaat,komkommer, artisjok, pastrami, ui) 

- crostini's met groene kaas, mozzarella met zongedroogde tomaatjes en carpaccio; 

- lasagne bolognese; 

- pizza; 

- penne rigate funghi (saus met paddenstoel en spekjes) 

- kiplapjes (gekruid) met basilicumsaus en druiven; 

- rundergehaktballetjes in een pittige tomatensaus; 

- Italiaanse groenteschotel (snijboon, venkel, bleekselderij, tomaat, taugé, courgette, 

ananas met pesto) 

- knoflookstokbrood; 

- Italiaanse rijst; 

- verschillende broodsoorten met kruidenboter en aïoli; 

 

 

Winterkostbuffet (vanaf 30 personen) € 19,50 per persoon 

- hutspot met speklapjes; 

- zuurkoolstamppot met spekjes en gehaktbal 

- boerenkoolstamppot met rookworst 

- stamppot rauwe andijvie met slavink 

- kapucijners met uitjes en spekjes 

- Hollandse hachee 

- erwtensoep met rookworst 

- los garnituur van zilveruitjes, piccalilly, augurk en uitgebakken spekjes 

- roggebrood met katenspek 

- stokbrood en grof bruin stokbrood met kruidenboter en roomboter 
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Running Dessert       € 6,50 per persoon 

 

Verschillende kleine dessert die op plateaus 

worden  rondgebracht (meerdere desserts per persoon. 

 

onder andere 

- ijs met warme kersen 

- dessertgebak 

- chocolademousse 

- vers fruit 

- verschillende soorten ijs 

- tiramisu 

- spekkoek met slagroom 

 

 

 

 

Dessert buffet      € 8,00 per persoon 

- ijstaarten 

- bavarois 

- vers fruit 

- slagroomsoesjes 

- chocoladefontein met fruitspiesjes 

 

Dessert buffet      € 10,00 per persoon 

- ijstaarten 

- ijsbollen met frambozensaus 

- dessertgebak (o.a. passievrucht, bosbes en vruchtenkwark) 

- tiramisu 

-chocolade mousse 

- vers fruit 

- chocoladefontein met fruitspiesjes 

 

 

2 kopjes koffie met bonbon      € 4,30 per persoon 

 


