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Buffet samenstellen 
 
Brood                                                                           €1,75 p.p. 
Broodplank met kruidenboter, aoli en tomatentapenade 
 
Koude lekkernijen                                                     €2,25 p.p. 
Carpaccio, dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise  
Huisgemaakte broodstengels met serronoham en pestodip  
Rauwe ham met meloen  
Vitello Tonato, dun gesneden kalfsfricandeau met tonijnsaus  
Gerookte eendenborst met frambozendressing 
Kipcocktail met ananas 
Caprese spiesjes van tomaat, basilicum en mozzarella 
Tapas worstplank 
Gevulde eitjes 
 
Royaal opgemaakte schotels                                 €6,95 p.p. 
Rundvleessalade opgemaakt met vleeswaren & fruit           
Huzarensalade opgemaakt met vleeswaren & fruit              
Vissalade van zalm opgemaakt met vissoorten & fruit (+€1,- p.p.) 
Vissalade van tonijn opgemaakt met vissoorten & fruit (+€1,- p.p.) 
Aardappel-eisalade opgemaakt met vleeswaren & fruit 
 
Huisgemaakte salades                                             €2,00 p.p. 
Frisse komkommersalade 
Tomatensalade met basilicum 
Salade van gerookte kip, avocado & aardbeien  
Koude pastasalade met tomaat, basilicum en mozzarella 
Griekse salade met tomaat, paprika, rode ui, feta en olijven 
Tropische salade met sla, mandarijn, ananas, kip en walnoot 
Witlofsalade met appel, ei en ham 
Waldorfsalade met gerookte kip, walnoten en rozijnen 
Krieltjes-groentesalade met ham 
Rauwkostsalade 
Geitenkaassalade met ijsbergsla, spekjes, walnoten 
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Vissoorten                                                                   €3,00 p.p 
Palet van zalm met warm gerookte zalm, zalmwraps & spiesjes 
Hollandse haringplank 
Duet van paling & zalm op toast 
Gamba spiesjes met piri piri kruiden 
Garnalencocktail met huisgemaakte whiskeysaus 
 
Warme vlees- & visgerechten                                 €2,50 p.p. 
Kipstukjes in Satésaus 
Gemarineerde spareribs met barbecuesaus 
Balletjes in Oosterse saus of tomatensaus  
Lauwwarme beenham met honing-mosterdsaus 
Nasi met diverse groenten en ham 
Bami met kip en paksoi 
Gemarineerde drumsticks 
Spaghetti Bolognese met kaas  
Lasagne met pittig gehakt  
Calamares, gefrituurde inktvisringen  
Anna’s pasta ovenschotel met groenten & mascarpone 
Varkenshaaspuntjes in een champignonsaus met spekjes 
Vispannetje met kabeljauw, zalm en garnalen  
Spaanse hamburgertjes  
Oma’s gehaktballen  
Zalmovenschotel met spinazie, courget & lente-ui  
Paella met zeevruchten  
Hollandse stamppot met spek (zuurkool, bloemkool of hutspot) 
Kipkerrie kipfilet met currysaus  
Macaroni met diverse groenten en ham  
Rundvleesstoofpotje  
Chili con carne, pittige gehaktschotel met bonen  
Vlaamse stoof, in bier gestoofde karbonades  
Pot-au-feu Kippenstoof met groenten 
Hongaarse goulash 
Gevulde paprika met gehakt en rijst 
Varkensvlees zoet/zuur met ananas 
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Warme groentegerechten                                       €1,75 p.p. 
Hollandse groentemix 
Wok groenten 
Groentekroketjes 
Gestoofde peertjes 
Hollandse bonenstoof met spek, prei en ui 
Witlof met ham en kaas 
Haricots verts omrolt met spek 
Ratatouille van aubergine, courgette, ui, paprika en tomaat 
Gebakken champignons met tomaat en peterselie 
 
Warme aardappelgerechten                                   €1,75 p.p 
Aardappelgratin met brie en spekjes 
Patatas Bravas 
Verse friet 
Rozemarijn/knoflook aardappeltjes  
Bonne femme 
Aardappelpuree 
 
 
 
 
 
 


