Koud/Warm buffet
€ 42,50 per persoon

Koude gedeelte:

Warme gedeelte:

Keuze van diverse koude
gerechten

Gebakken runderlende

met o.a. diverse soorten fijne vleeswaren,
tomaat-mozzarella*

Soepen, keuze uit:
(worden uitgeserveerd)

Mosterdsoep *
Tomaten soep *
Lichte kerriesoep met appel en
komkommer *

met pepersaus

Roergebakken kipfilet

met paprika, ui, champignons en chilisaus

Diverse soorten in de oven
gegaarde vis in een romige
mosterdsaus
Boeuf Bourguignon

Keuze uit 2 salades:
Gerookte kipsalade
Vissalade

Zalm Teriyaki gegarneerd met in
knoflookolie gebakken scampi’s

Farmersalade *

Lamskoteletjes in honingtijmsaus

groene salade met diverse vissoorten
met verse ananas en appel

Groene Salade met herten ham/

eendenborst en een cranberrydressing

Diverse soorten brood en
smeersels

met een honing thijmsaus

Aardappelgarnituur

(gebakken aardappel/patat/aardappelpuree of
gratin)

Rijst
2 soorten warme groenten

Dessert:
Koffie/Thee Compleet

Optie: Vegetarische
groentenstrudel *

Kopje koffie of thee met een keur van diverse verfijnde huisgemaakte nagerechtjes. Het buffet
geldt vanaf 25 personen en wordt in gedeeltes opgediend.
Als eerste de soep en het koude gedeelte, daarna het warme gedeelte met afsluitend het kopje
koffie/thee met de diverse verfijnde huisgemaakte nagerechtjes

Gerechten met een * zijn vegetarisch

Koud/Warm buffet
€ 32,50 per persoon

Koude gedeelte:

Warme gedeelte:

Keuze van diverse koude
gerechten

Schnitzel Kajuit

met o.a. diverse soorten fijne vleeswaren,
tomaat-mozzarella*

Soepen, keuze uit:
(worden uitgeserveerd)

Mosterdsoep *
Tomaten soep *
Lichte kerriesoep met appel en
komkommer *
Keuze uit 2 salades:
Gerookte kipsalade
Vissalade

groene salade met diverse vissoorten

Farmersalade *

met verse ananas en appel

Diverse soorten brood en
smeersels

Dessert:
Koffie/Thee Compleet

gepaneerde schnitzel met gebakken garnituur
van ui, paprika en champignons.

Roergebakken kipfilet

met paprika, ui, champignons en chilisaus

In de oven gegaarde diverse
soorten vis in een romige
mosterdsaus
Spare-Ribs
Boeuf Bourguignon
stoofpotje van rundvlees

Aardappelgarnituur

(gebakken aardappelen/patat/aardappelpuree
of gratin)

Rijst
2 soorten warme groenten
Optie: Vegetarische
groentenstrudel *

Kopje koffie of thee met een keur van diverse verfijnde huisgemaakte nagerechtjes
Het buffet geldt vanaf 25 personen en wordt in gedeeltes opgediend
Als eerste de soep en het koude gedeelte, daarna het warme gedeelte met afsluitend het kopje
koffie/thee met diverse verfijnde huisgemaakte nagerechtjes

Gerechten met een * zijn vegetarisch

Lunchbuffet

€ 22,50 per persoon
Met onder andere:
Klein kopje soep *

(naar keuze, wordt uitgeserveerd)

Tomaat, komkommer, ui *

Diverse fijne soorten
vleeswaren

Vissalade

Diverse kaassoorten *
Diverse soorten brood,
suikerbrood,
vijgen- notenbrood, zoete
broodjes
Hartige groenten quiche *
Gebakken ei met een een
garnituur van gebakken
champignons, paprika ui en
spekjes

(groene salade met diverse warme en
koude vissoorten)

Tomaat- mozzarellasalade *
Salade met gerookte kip

tomaatjes, komkommer, pijnboompitjes
e.d.

Mini kroketjes
Vers fruit
Karaffen gekoeld water
met munt en citroen, melk,
sinaasappelsap

Gerechten voorzien van een * kunnen/zijn vegetarisch
Bovenstaand vanaf 25 personen

