Buffetten
Een bijzondere invulling voor uw feest of bijeenkomst zijn onze buffetten,
die wij serveren vanaf 25 personen.
Prachtig opgemaakte schalen met heerlijke gerechten.
In de winter kunt u ook genieten van een stevig stamppottenbuffet.
Tevens serveren wij brood- en lunch buffetten.
Heel geschikt bij een tussenstop tijdens wandel -, fiets- of motortoertocht,
maar ook als lunch tijdens een vergaderarrangement.
Wilt u iets speciaals, laat het ons weten: wij stemmen onze mogelijkheden graag af op uw wensen.
Komt u met een kleinere groep dan zijn er ook diverse mogelijkheden.

BROOD OF LUNCHBUFFET
Є 12,50 p.p.

BRUNCHBUFFET
Є 17,50 p.p.

Kopje tomatensoep of groentesoep

Kopje tomatensoep of groentesoep

Diverse broodsoorten:
Wit en waldcorn
Bolletjes
Krentenbrood en sukadebrood

Diverse broodjes
Krentenbrood en sukadebrood

Kroket
Diverse soorten vleeswaren
Kaas

Diverse soorten vleeswaren
Kaas
Verse worst
Gekookte eieren
Roerei

Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange

Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange
Vers fruit

Tegen meerprijs aan te vullen met bijvoorbeeld
salades en warme garnituren zoals verse worst,
pasteitje en balletjes gehakt,
en verschillende soorten vers fruit

SALADE BUFFET
Є 14,00 p.p.

Rundvleessalade
gegarneerd met
gevulde eitjes en monchou-rolletjes ardennerham,
achterham en rosbief
gevulde meloen en gevulde ananas, druiven
en verschillende soorten rauwkost

HAPJESBUFFET
Є 14,00 p.p.
Rundvleessalade
Zalmsalade
Waldorfsalade

Waldorfsalade met fruit en noten

Visplateau met
haring op roggebrood
paling op stokbrood
sandwich zalm

Zalmsalade van rode zalm gegarneerd met

Plateau gevulde eitjes

paling, makreel, haring,
gerookte zalm
en gevulde eitjes
Stokbrood en kruidenboter

Kaasplateau
Vleeswarenplateau
Plateau met olijven, peppersweets,
en tomaatjes met monchou
Stokbrood met kruidenboter

Tegen meerprijs ook aan te vullen met een warm
gedeelte
en/of dessertbuffet

Diverse warme hapjes:
bitterbal , nasihapje, kaassoufflé en kipvariantje

KOUD EN WARM BUFFET
(INCLUSIEF VOORAF EN DESSERT)

Є 29,50 per persoon
Vooraf

Runderbouillon of tomatensoep
Kruidenboter - stokbrood
Koud Buffet

Zalmsalade
Waldorfsalade
Rundvleessalade
Visplateau met
gerookte zalm,gerookte paling
haring en grote garnalen
Kipfilets met verse ananas en kiwi
Ardennerham met meloen
Achterham met monchou
Gemarineerde tomaatjes met monchou
Rosbief
Gevulde eieren
De schalen worden rijk opgemaakt met garnituren
Warm Buffet

Kipfilets in zoetzure saus
Saté met pindasaus
Beenham
Balletjes gehakt
Rijst
Diverse soorten aardappelgarnituren
Dessert buffet

Diverse soorten boerenroomijs en bavarois,
gegarneerd met verse vruchten en slagroom
Warme kersen
Advocaat en Boerenjongens
Etagère met zoete lekkernijen
Het warmbuffet is tegen meerprijs uit te breiden
met varkenshaas, schnitzel, biefstuk en zalm

STAMPPOTTENBUFFET
Є 14,50 p.p.
Boerenkool
Hutspot
Zuurkool
Halve slagersrookworst per persoon
Spekjes
Stoofvlees en jus
Diverse groenten op zuur,
mosterd en piccalilly

Het stamppottenbuffet is tegen meerprijs uit te
breiden met achterham, runderlapjes en spareribs

