
                                  Buffet 1

                           Voorgerechtenbuffet

• Vleessalade
• Visspiegel met o.a. gepocheerde zalm, forel en zoute haring
• Vleesplankje met meloen
• Salade caprese
• Stokbrood met smeersels
• Gevulde eieren
• Rundercarpaccio
• Gebakken gamba’s met lente ui en taugé
• Salade met seizoenskroket
• Salade met lauwwarme geitenkaas gerold in spek

                          Hoofdgerechtenbuffet

• Kabeljauwfilet met hollandaisesaus
• Wisselend gerecht van de maand
• Biefstuk met stroganoffsaus
• Varkenshaas met pepersaus
• Kipfilet in portsaus
• Rundersucade met champignonroomsaus
• Warme groente, frites
• Rijst, rösti
• Gebakken aardappelen met ui

                              Nagerechtenbuffet

• Chocoladefontein met koekjes, marshmallows, 
                                  vers fruit (Aardbeien, ananas en banaan)
• Panna cotta
• Huisgemaakte seizoensbavarois
• Drie soorten ijs met poffertjes, boeren jongens, 
          advocaat, warme kersen

De onderstreepte gerechten worden aan het buffet gebakken.



                                 Buffet 2

                                   Voorgerechtenbuffet

• Zalmsalade
• Visspiegel met diverse gerookte vissoorten
• Vleesplankje met meloen
• Glaasje soep
• Gevulde eieren
• Vleessalade
• Kleine pasteibakjes met rundvleesragout
• Rauwkost
• Stokbrood met smeersels

                           Hoofdgerechtenbuffet

• Zalmlende in wijnsaus
• Entrecote met kruidenboter
• Wisselend gerecht van de maand
• Varkensvlees met champignonroomsaus
• Kippendij met paprika, ui en champignons
• Frites, groente, nasi
• Gegratineerde aardappelen
• Gebakken aardappelen met ui 

                               Nagerechtenbuffet

• Seizoensbavarois
• Crème brûllée
• Drie soorten ijs met vers fruit, chocoladesaus, 
          boerenjongens, advocaat en warme kersen



                           Hoofdgerechtenbuffet

• Stoofpotje van Rundvlees
• Kipfilet met groente uit de wok 
• Kleine schnitzels met champignonroomsaus
• Rijst
• Warme groente
• Frites
• Gebakken aardappelen
• Rauwkost

                                  Dessertbuffet

• Bitterkoekjesbavarois
• Drie soorten ijs met chocoladesaus

                                      Buffet 4
• Rauwkost
• Stukjes zalm in wijnsaus
• Kipfilets met kerriesaus en ananas
• Warme gegrilde beenham met mosterdsaus
• Kleine biefstukjes met stroganoffsaus
• Varkenshaas met roomsaus
• Warme groente
• Nasi
• Gebakken aardappelen
• Frites,
• Rösti

                                 Buffet 3
                                            Voorgerecht

• Uiensoep of Mosterdsoep
• Stokbrood met smeersels



De prijzen voor de voorbeeldbuffetten zijn afhankelijk van het aantal personen
 en staan hieronder vermeld.

                                      Buffet 5

• Rauwkost
• Kipfilet met pindasaus
• Varkensprocureur met champignonroomsaus
• Gebakken aardappelen
• Friet
• Warme groente
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10 €31,50 €30,00 €20,00

20 €39,75 €29,50 €29,75 €19,00

30 €48,25 €46,25 €39,00 €28,75 €29,50 €18,50

40 €46,00 €44,25 €38,25 €28,50 €29,25 €18,25

50 €44,50 €43,00 €38,00 €28,00 €29,00 €18,00

60 €43,50 €42,25 €37,75 €27,50 €29,00 €17,75

70 €42,50 €41,75 €37,50 €27,00 €28,75 €17,50

80 €41,50 €41,00 €37,00 €26,50 €28,75 €17,50

90 €40,50 €40,25 €36,75 €26,00 €28,50 €17,50
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