
Koud buffet 1: (minimaal 20 personen)
Koude schotel, gevulde tomaten (met groente), hamrolletjes met asperges, 
witte koolsalade, gesorteerde salade en stokbrood.

Prijs per persoon:  €15,95

Koud / warm buffet 2: (minimaal 20 personen)
Koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaten (met groenten), witte koolsalade, 
hamrolletjes met asperges, gesorteerde salade, warme beenham en stokbrood.

Warme beenham is inclusief twee soorten saus naar keuze:
- Champignonroomsaus
- Jágersaus
- Stroganoffsaus
- Zigeunersaus
- Hongaarse saus 

Prijs per persoon:  €17,95 

Koud / Warm buffet 3: (minimaal 20 personen)
Koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaten (met groenten), witte koolsalade, 
hamrolletjes met asperges, gesorteerde salade, warm varkensvlees en stokbrood.

Warm varkensvlees is inclusief twee soorten saus naar keuze:
- Champignonroomsaus
- Jágersaus
- Stroganoffsaus
- Zigeunersaus
- Hongaarse saus

Prijs per persoon:  €17,95
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Koud buffet 4: (Boerenbuffet, minimaal 20 personen)
Hoofdkaas, preskop, leverworst, boerenpaté, Ardennerham, droogworst, gehaktballen, koude schotel,
eiersalade, zalmsalade, Italiaanse salade, Amsterdamse uien, augurken, verschillende soorten brood,
verschillende soorten kaas, boter en mosterd.

Per persoon:  €23,50

Koud buffet 5: (minimaal 20 personen)
Koude schotel, gevulde eieren, tomaten gevuld met garnalen, forel, zalm, paling, 
hamrolletjes met asperges, perzik, ananas en stokbrood.

Prijs per persoon:  €21,95

Koud / warm buffet 6: (minimaal 20 personen)
Koude schotel met gyros balletjes, kebab spiesjes, kalkoenvlees, witte koolsalade, 
gesorteerde salade, tzatziki saus, knoflook saus en gesorteerd brood.

Prijs per persoon:   €19,95

Koud / warm buffet 7: (minimaal 20 personen)
Koude schotel, gevulde eieren, hamrolletjes met asperges, witte koolsalade, gesorteerde salade,
stokbrood, warme filet met champignonroomsaus en warme filet met stroganoffsaus.

Prijs per persoon:  €17,95

Koud buffet 8: (minimaal 20 personen)
Koude schotel, witte koolsalade, gesorteerde salade, tomaten gevuld met zalm en garnalen ravigotesaus, 
gevulde eieren, hamrolletjes met asperges, kalkoenfilet, Griekse gehakt schijven met tzatzikisaus en stokbrood.

Prijs per persoon:  €23,50

Koud / warm buffet 9: (minimaal 20 personen)
Koude schotel, witte koolsalade, gesorteerde salade, kebab spiesjes met tzatzikisaus, Griekse gehakt schijven,
kalkoenvlees, eierensalade met prei, zalmsalade, paling, gerookte forel, ravigotesaus en stokbrood.

Prijs per persoon:  €23,50
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Koud / warm buffet 10: (minimaal 20 personen)
Boerenbuffet met warme beenham, gegrilde warme beenham met jágersaus, koude schotel, kalkoenfilet,
gehaktballen, Griekse gehakt schijven, leverworst, droogworst, verschillende soorten kaas, verschillende soorten
brood, Italiaanse tonijnsalade (macaroni), eierensalade, augurken, boter, mosterd en tzatzikisaus.

Prijs per persoon:  €23,50

Aanpassingen:
De buffetten kunnen altijd naar eigen smaak veranderd worden. 
Als aanvulling/uitbreiding van de buffetten kunt u kiezen uit:
 
 
- Gebraden drumsticks  voor €2,25 per stuk.
- Gebraden varkensfilet koud met ravigotesaus en cocktailsaus  voor €3,50 p.p.
- Vis aanvulling  voor €7,00 p.p.
- Salade voor €1,75 p.p.
- Griekse gehakt schijven met tzatzikisaus  voor €5,00 p.p.
- Gevulde eieren  voor €1,25 p.p.
- Paté  voor €1,75 p.p.
- Hamrolletjes met asperges  voor €1,80 p.p.
- 60 Gefrituurde mini hapjes voor  €22,95
 
 
Porselein huren is ook mogelijk.
Per korvet €2,00  (graag afgewassen terug brengen)
Bezorgkosten:  €7,50
 
 
Kindermenu (jongen/meisje)
Frites met mayo en curry, sisi orange, snack naar keuze en een leuke verassing  €5,75 per stuk.
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