
Buffet Basiss - e 18,5t0 p.5p.5 

Stokbrood met kruisdenboter

Salades 

2 salades met een keuze uist: 

Aardap.p.elsalade

Huzarensalade 

Scharreleis-salade

Grisekse salade (groene salade met feta en olisjven) 

Soepen 

1 soep. met een keuze uist: 

Tomatensoep. met groene kruisden 

Franse uisensoep. met sp.ek 

Hoofdgerechten 

Rundergehaktschotel (met tomaat5 maiss5 bruisne bonen en p.iskante kruisden)

Kisp.saté van kisp.p.endisjen en satésaus 

Gehaktballetjes isn zoetzure saus 

Kisp.kluisfjes 

Marrokaanse Couscous met choriszo5 courgete en noten 

Gambasp.isesjes isn zoetzure marisnade 

Bijgerechten 

Wiste kool met kerrise 

Friset met mayonaisse 



Buffet Standaard - e 2,5t0 p.5p.5 

Stokbrood met kruisdenboter en tap.enade

Salades 

2 salades met een keuze uist: 

Aardap.p.elsalade

Huzarensalade 

Scharreleis-salade

Grisekse salade (groene salade met feta en olisjven) 

Rundvleessalade

Zalmsalade

Pastasalade 

Soepen 

1 soep. met een keuze uist: 

Tomatensoep. met groene kruisden 

Franse uisensoep. met sp.ek 

Mostersoep. met sp.ek 

Champ.isgnonsoep. met croutons 

Romisge p.ap.riskasoep. met gesneden bosuis 

Hoofdgerechten 

Gemarisneerde sp.arerisbs 

Bisefstukp.untjes met p.addenstoelensaus 

Saté van malse kisp.p.endisjen met satésaus 

Varkenshaasp.untjes met champ.isgnonsaus 

Vissstoofschotel isn wiste wisjnsaus 

Taglisatelle met Italisaanse kruisden 

Bijgerechten 

Boontjes met sp.ek en uis

Italisaanse roerbakgroenten 

Aardap.p.elp.artjes met rozemarisjn uist de oven 



Buffet de uuee - e 28,5t0 p.5p.5 

Diverse broodsoorten van The Bread Company 

Kruisdenboter en tap.enade 

Salades 

3 salades met een keuze uist: 

Aardap.p.elsalade

Huzarensalade 

Scharreleis-salade

Grisekse salade (groene salade met feta en olisjven) 

Rundvleessalade

Zalmsalade

Pastasalade 

Voorgerechten 

Vleesp.lateau met disverse koude vleessoorten 

OF 

Vissp.lateau met disverse koude visssoorten 

Soepen 

2 soep.en met een keuze uist: 

Tomatensoep. met groene kruisden 

Franse uisensoep. met sp.ek 

Mosterdsoep. met sp.ek 

Champ.isgnonsoep. met croutons 

Romisge p.ap.riskasoep. met gesneden bosuis 

Hoofdgerechten 

Gemarisneerde sp.arerisbs

Bisefstukp.untjes met p.addenstoelensaus

Saté van malse kisp.p.endisjen met satésaus

Boeuf Bourguisgnon; rundvlees gestoofd isn rode wisjn met champ.isgnons en uis 

Vissstoofschotel isn wiste wisjnsaus

Gambasp.isesjes isn zoet zure marisnade

Quische gevuld met champ.isgnons5 uis5 p.ap.riska5 tomaat en p.eterselise 

Fusislis met ham5 uis en champ.isgnons 

Bijgerechten 

Boontjes met sp.ek en uis 

Wistlof met ham en kaas 

Aardap.p.elp.artjes met rozemarisjn uist de oven 

Friset met mayonaisse 



BBQ-arrangement Standaard - e 18,5t0 p.5p.5 

Tisjdens het bbq-arrangement zal er een kok aanwezisg zisjn dise de verschisllende soorten vlees en groentes

van de bbq bereisd5 

Vleessoorten 

Hamburger 

Gemarisneerde kisp.flet 

Gemarisneerde Sp.eklap. 

Fislet Karbonade (gekruisd) 

BBQ Worst 

Salades 

Huzarensalade

Aardap.p.elsalade

Grisekse salade (groene salade met feta5 rode uis en olisjven) 

Bijgerechten 

Stokbrood met kruisdenboter 

Sauzen: saté5 BBQ5 knofook en cocktaisl 

Liever vlees omwisselen voor vis- of andere vleessoorten? Vraag naar de mogelijkheden. 



BBQ-arrangement uuee - e 26500 p.5p.5 

Tisjdens het bbq-arrangement zal er een kok aanwezisg zisjn dise de verschisllende soorten vlees en groentes

van de bbq bereisd5 

Vleessoorten 

Huissgemaakte Hamburger 100% Rundvlees 

Sp.ises van varkenshaas

Sp.ises van malse kisp.p.endisjen

Fislet Karbonade (gekruisd) 

Sp.arerisbs gemarisneerd 

Gemarisneerde kisp.flet 

Salades 

Zalmsalade 

Scharreleis-salade 

Rundvleessalade 

Grisekse salade (groene salade met feta5 rode uis en olisjven) 

Bijgerechten 

Stokbrood met kruisdenboter 

Sauzen: saté5 BBQ5 knofook en cocktaisl 

Liever vlees omwisselen voor vis- of andere vleessoorten? Vraag naar de mogelijkheden. 



Dessertbuffeten 

Hollands: € 4,75 p.p. 

Boerenyoghurt met verse aardbeisen

Boeren vanisllevla met stukjes p.ure chocolade

Verse Hangop. met risetsuisker en verse munt

Schaal met gezoete bosvruchten zoals bosbessen5 bramen en rode bessen 

Verse geklop.te lobbisge slagroom 

Basis: € 5,00 p.p. 

Omelete sisberisenne – ofewel een isjstaart omlisjst met cake en afgetop.t met op.geklop.te eiswisten 

uuchtige p.arfaist van de chef met buterschotch

uobbisge slagroom

Schaal met gezoete bosvruchten zoals bosbessen5 bramen en rode bessen

Warme chocoladesaus 

Standaard: € 6,25 p.p. 

Omelete sisberisenne – ofewel een isjstaart omlisjst met cake en afgetop.t met op.geklop.te eiswisten

Huissgemaakte bavaroiss

Een boot van ananas gevuld met verse fruistsalade

uobbisge slagroom

Schaal met gezoete bosvruchten zoals bosbessen5 bramen en rode bessen

Warme chocoladesaus 

Luxe: € 8,50 p.p. 

Omelete vesuvisus – ofewel een isjstaart omlisjst met cake en afgetop.t met op.geklop.te eiswisten isn een

vlammenzee van brandende liskeur

Croquembouche – een toren van slagroomsoesjes met krokante karamel en p.oedersuisker uuchtige p.arfaist

van de chef met buterschotch

Een boot van ananas gevuld met verse fruistsalade

uobbisge slagroom

Schaal met gezoete bosvruchten zoals bosbessen5 bramen en rode bessen

Warme chocoladesaus 


