
Stamppotten buffet 
Zuurkool, Boerenkool & Hutspot 
Gehaktbal uit de jus, rookworst, spare-ribs & uitgebakken spekjes 
Zilveruitjes, augurken, mosterd & piccalilly 
 
vanaf 20 pers. € 12.75 p.p. 

 

Hollands buffet 
Huzarensalade, Meloen met Kei ham & aarappelsalade. 
Runder stoofpot 
Beenham in mosterdsaus 
Gebakken zalm in witte wijnsaus 
Varkenshaas in champignonnen roomsaus 
Romige Lintpasta 
Gebakken aardappel partjes & witterijst 
  
vanaf 20 pers. € 14.75 p.p. 

 

Italiaans buffet 
Carpaccio van de ossenhaas met pijnboompitten, parmezaansekaas, & balsamicodressing. 
Pasta salade met gegrilde paprika en tonijn 
Salade van tomaat, mozzarella, pijnboompitten & pestodressing 
Diverse broodsoorten met tapenade en kruidenboter 
Malse kipfilet in een wittewijn saus verrijkt met knoflook, olijven & tomaat. 
Tortellini gevuld met ricotta & spinazie. 
Rollade met tomaat, ui, champignons, paprika in roomsaus 
Gebakken zalm in wittewijn saus 
  
vanaf 20 pers. € 18.50 p.p. 

 

 

 

 

 



Tapas buffet 
Pittige gehaktballetjes in tomatensaus. 
Verschillende broodsoorten met kruidenboter, aioli & tapenade. 
Gemarineerde kipvleugeltjes, verschillende olijfsoorten. 
Paprika`s gevuld met roomkaas, sellerie & filet american. 
Diverse gedroogde worstsoorten 
Wraps gevuld met zalm, kruidenkaas & makreel salade. 
Gamba's in knoflook & tomaat – mozzarella spiesjes 
vanaf 20 pers. € 15.95 p.p. 

Dessert buffet 
Chocolade mouse Wit & Bruin 
Brownies 
Assortie van mini taartjes 
Vers fruit 
Gevulde soesjes 
Tiramisu 
Cup cake 
 
vanaf 20 pers. € 9.50 p.p. 

 

Verfrissende hapjes 
Canapé box 5 x 2 stuks 
Carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
Filet American en rode ui 
Gerookte zalm met crème fraiche 
Camembert met walnoot 
Hollandse garnalen met bieslook crème 
  
€ 10.98 p.b. 
Crostini box 5x 2 stuks 
Geitenkaasmousse met bacon 
Serranoham met olijven tapenade 
Kipkerrie salade 
Gerookte rib Eye met truffelmayonaise 
Mozzarella met tomaat 
  
€ 13.98 p.b. 

 

 



Wraps Box 5 x 2 stuks 
Serranoham met olijven tapenade 
Carpaccio met Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
Gerookte zalm met rode ui en crème fraiche 
Cervelaat worst met kruidenroomkaas 
Gegrilde kip met truffelmayonaise 
  
€ 7.98 

Salades 
Minimaal bestellen vanaf 10 personen 
Huzarensalade € 5.50 p.p. 
Vleessalade € 5.50 p.p.Aardappelsalade € 5.50 p.p. 
Zalmsalade € 7.50 p.p. 
  

Luxe opgemaakte salades 
Minimaal bestellen vanaf 10 personen. 
Huzarensalde € 9.50 p.p. 
Vleessalade € 9.50 p.p. 
Zalmsalade € 12.50 p.p. 
Onze prijzen voor de opgemaakte salades zijn berekend vanaf 10 personen 
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