
BUFFET SAMENSTELLEN 
___________________________________________________________________________________________________  

 

KOUDE LEKKERNIJEN                                        Prijs per 

persoon 

Kruis uw 

keuze aan 

Broodplank met kruidenboter, aioli, pesto 1.75  

Carpaccio van rund met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes  2.25  

Rauwe ham met meloen    2.25  

Vitello Tonnato, kalfsvlees, tonijnmayonaise, appelkappers 2.50  

Vleesplank, proeverij van diverse charcuterie o.a. worst, ham, gedroogde soorten  4.00  

Visplank, proeverij van diverse specialiteiten uit het water 6.00  

Trio van zalm 3.00  

Hollandse haringplank 3.00  

Caprese spiesjes van tomaat, basilicum en mozzarella 2.00  

Gevulde eitjes  2.00  

   

ROYAAL OPGEMAAKTE SCHOTELS             

Rundvleessalade opgemaakt met vleeswaren & fruit           5.00  

Huzarensalade opgemaakt met vleeswaren & fruit              5.00  

Vissalade van zalm opgemaakt met vissoorten & fruit 6.00  

Vissalade van tonijn opgemaakt met vissoorten & fruit 6.00  

Aardappel-eisalade opgemaakt met vleeswaren & fruit 5.00  

   

HUISGEMAAKTE SALADES   

Frisse komkommersalade  2.00  

Tomatensalade met basilicum 2.00  

Salade van gerookte kip, avocado & aardbeien  2.50  

Koude pastasalade met tomaat, basilicum en mozzarella 2.00  

Griekse salade met tomaat, paprika, rode ui, feta en olijven 2.00  

Klassieke Caesar salade, gegrilde kip, tomaatjes, croutons, Caesardressing 2.50  

Witlofsalade met appel, ei en ham 2.00  

Waldorfsalade met gerookte kip, walnoten en rozijnen 2.50  

Rauwkostsalade 2.00  

Geitenkaassalade met ijsbergsla, spekjes, walnoten 2.50  



WARME GERECHTEN               Prijs per 

persoon 

Kruis uw 

keuze aan 

Kipstukjes in satésaus 2.50  

Gemarineerde spareribs met barbecuesaus 2.50  

Balletjes in Oosterse saus of tomatensaus  2.50  

Lauwwarme beenham met honing-mosterdsaus 2.25  

Nasi met diverse groenten en ham 2.00  

Bami met kip en paksoi 2.00  

Gemarineerde drumsticks 2.50  

Spaghetti Bolognese met kaas 2.25  

Lasagne met pittig gehakt  2.25  

Anna’s pasta ovenschotel met groenten & mascarpone 2.25  

Varkenshaaspuntjes in een champignonsaus met spekjes 3.00  

Vispannetje met kabeljauw, zalm en garnalen 3.50  

Huisgemaakte hamburgers 2.50  

Oma’s gehaktballen 2.50  

Paella met zeevruchten 3.00  

Kipkerrie kipfilet met currysaus 2.50  

Macaroni met diverse groenten en ham 2.25  

Rundvleesstoofpotje 2.50  

Vlaamse stoof, in bier gestoofde karbonades  2.50  

Gevulde paprika met gehakt en rijst 2.50  

Hollandse groentemix    1.75  

Wok groenten 1.75  

Gestoofde peertjes 1.75  

Witlof met ham en kaas 2.00  

Haricots verts omrolt met spek 2.00  

Ratatouille van aubergine, courgette, ui, paprika en tomaat 1.50  

Gebakken champignons met tomaat en peterselie 1.50  

Aardappelgratin met brie en spekjes 2.25  

Patatas Bravas 2.00  

Verse friet met mayonaise 2.00  

Rozemarijn/knoflook aardappeltjes  2.00  

Bonne femme 2.25  

 

http://www.simpele-recepten.nl/recept/haricots-verts-met-spek

