Feesten & Partijen
Bij de koffie/thee
Roomboter cake
Roomsoesje (middelgroot)
Petitfours (gesorteerd)
Pillewegge (met roomboter)
Appelflap de luxe
Diverse soorten vlaai op serviesgoed
Diverse soorten gebak op serviesgoed

€ 0,95 per stuk
€ 1,50 per stuk
€ 1,75 per stuk
€ 1,75 per stuk
€ 2,25 per stuk
€ 2,50 per stuk
€ 2,75 per stuk

Hapjes
hapje - warm: gefrituurde luxe mix hapjes
hapje - warm: combinatie van gehaktballetjes en kipkluifjes
hapje - koud: combinatie van gehaktballetjes, kaas,
asperge in ham, worst, gevuld ei
hapje - koud luxe (groot): combinatie van mooie opgemaakt
tapa’s hapjes met stokbrood zalm, filet American, haring,
brie, carpaccio en kruidenkaas

€ 1,05 per stuk
€ 1,15 per stuk
€ 1,15 per stuk

€ 1,75 per stuk

Broodjes
1 broodje ham of kaas

€ 1,95

1 broodje warm vlees (dungesneden fricandeau)
inclusief sauzen (met servet)

€ 5,00

2 gesorteerde broodjes met warm vlees, beenham of roerbakkip
inclusief heerlijke sauzen (in buffetvorm met bordjes en servetten)

€ 8,75

Aanvulling: 1
Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade en rauwkostsalade

€ 4,95

Aanvulling: 2
Rijkelijk gegarneerde rundvleessalade, frisse kip- ananassalade,
rauwkost van frisse appel, selderij en ananas, gemengde sla met
feta kaas en zongedroogde tomaat

€ 6,95

Feestbuffet 1.
Diverse broodjes en stokbrood, diverse soorten boeren kaas en vleesbeleg,
filet American, bolletjes gegarneerde rundvleessalade, heksenkaas & likkepot
huisgemaakte gehaktballetjes in jus & kipsaté met pikante satésaus

€ 13,50

Feestbuffet 2.
Diverse belegde sandwiches & mini bolletjes met o.a. zalm, roomkaas,
kip, brie, filet American, bolletjes gegarneerde rundvleessalade & zalmsalade
Hollandse nieuwe met uitjes, Stokbrood met kruidenboter & knoflooksaus
huisgemaakte gehaktballetjes in jus & gegrilde ham met champignon
roomsaus

€ 15,50
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Broodjesbuffet
Rijkelijk belegde mini broodjes & pistolets met o.a.: brie, honing en noten,
filet American, gerookte kipfilet met kerriesaus , zalm & roomkaas
Stokbroodjes belegd met: gerookte palingfilet, kruidenkaas,
filet American, brie, zalmtartaar
Opgemaakte schotels met rundvleessalade, kerrie, zalm & eiersalade,
haringschotel met Hollandse nieuwe, zwartbrood en gesnipperde
uitjes en warme gehaktballetjes in saté saus + rollade in eigen jus

€ 18,75

Hapjesbuffet
koud

Diverse gesorteerde stokbroodjes, mini broodjes, roggebrood
Kaasplank met diverse milde & buitenlandse kaassoorten,
Huisgemaakte knoflooksaus en kruidenboters, heksenkaas
Meloen met parmaham, gevulde eieren, komkommers met kruidenkaas.
Diverse belegde stokbroodjes met o.a. filet American, haring, gerookte zalm.
Zalmmousse, rundvleessalade, gerookte paling, brie enz.
Tomatensalade met feta kaas en rauwkostsalade
Warm hotwings met chili saus
Gehaktballetjes in een pikante saus
Mini sateetjes met pindasaus
Gesorteerde warme hapjes.

€ 17,75

€ 4,75

Tappasbuffet
*Kaasplankje met o.a. diverse soorten kaasblokjes
*Spiesjes van olijven en chorizoworst
*spiesje van zongedroogde tomaat en feta kaas
*diverse soorten olijven
*plateau met gesneden spaanse ham/worst
*met roomkaas gevulde pepers
*pesto – en tomatentapenade met houtovenbrood
*Italiaanse salade met feta kaas en zongedroogde tomaat
*Tomatensalade met feta kaas & balsamico
* Pasta tonijnsaladesalade
* grote mand met diverse soorten olijvenbrood, breekbroodjes
* kruidenboter & pomodori boter
*knoflooksaus
*gamba-spiesjes met spek omwikkeld
*gegrilde chicken wings
*kipspiesjes met kerrie
*indische sate spiesjes van varkenshaas

€ 21,75
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Koud en warm buffet
Koud

Rundvleessalade, zalmsalade met garnituur, gerookte kipsalade met noten,
rauwkostmix (met o.a. appel, ananas en selderij), boerenlandsalade, gelderse salade
(o.a. tomaat, komkommer met dressing), cocktailsaus, knoflooksaus,
vers gebakken stokbrood met kruidenboter, gesneden vers fruit

Warm Gebakken aardappelen met spek/ui, gehaktballetjes in ketjapsaus,
varkenshaasmedaillons in roomsaus, gebakken kipfilet met zoetzure saus ,
Rollade in eigen jus
Vis

Visschotel met gerookte Noorse Zalm
Haring met zwartbrood en uitjes
Diverse soorten gerookte makreelfilets
(met peperkorrels, paprika)

€ 19,95

€ 6,50

Stamppotbuffet
Boerenkool, hutspot (wortelen), zuurkool met spekjes, rookworst, ribbetjes
hachée, speklappen
Diverse soorten tafelzuur o.a. mosterd, Amsterdamse uien, zilverui, augurken en
Piccalilly

€ 17,75

Schnitzelbuffet 1
2 Schnitzels a 100 gram per persoon
Gebakken champignons, uien & paprika
Zigeunersaus, champignonroomsaus
Gebakken aardappelen of krieltjes met spek/ui
Gemengde salade, warme groenten v/h seizoen

€ 16,75

Bovenstaand Schnitzelbuffet inclusief gegrilde ham met champ.roomsaus

€ 19,25
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Wok a la kok Buffet
Roergebakken kipreepjes
Gemarineerde shoarmareepjes
Gemarineerde sate v/d haas
Gebakken champignons, uien & paprika
Satesaus, champignonroomsaus, knoflooksaus
Gebakken aardappelen met spek/ui
Gemengde salade
rauwkostsalade
Aardappelsalade met bieslook & spekjes
Stokbrood met kruidenboter

€ 18,50

IJsbuffet
diverse soorten ambachtelijk schepijs van ijsboerderij ’t Dommerholt, ijstaarten
warme kersen, chocoladesaus en slagroom

€ 6,75

Dessertbuffet
Div. soorten bavarois, ijstaarten, diverse soorten schepijs, warme kersen,
Tiramisu, Herrencreme, vers fruitsalade, chocoladesaus en slagroom

€ 9,50

Dessertamuse glaasjes
Kleine dessert amuse glaasjes gevuld met o.a. hangop met aardbeien,
Tiramisu, Herrencreme, vers fruitsalade, chocolademousse & panna Cotta

€ 8.95

Barbecue
Rundvleessalade, kartoffelsalade, rauwkostsalade, westernsalade
Knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus, satésaus (warm)
Knapperig stokbrood met kruidenboter
Hamburger, kipfilet, BBQ worst en sateetje

€ 18,50

Barbecue de luxe
Rundvleessalade, aardappelsalade met spekjes, rauwkostsalade, witte koolsalade
Knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus,satésaus (warm)
Knapperig stokbrood met kruidenboter
Keuze uit 5 stukken vlees, waaronder:
Gemarineerde speklap, hamburger, BBQ worst, kipfilet, karbonade,
saté v/d haas, hawaispies, en sparerib

€ 19,75
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Italiaans Buffet
Koud: Italiaanse Salade met o.a. Parmezaanse kaas en een heerlijke dressing
Salade Caprese (mozarella & tomaat)
Italiaanse aardappelsalade
Vitello tonato
Tonijn pastasalade
Parmaham met meloen
Ciabatta & Olijvenbroden met tomaten en pesto tapenade’s
Pomodori kruidenboter
Warm: div. pasta’s o.a.: penne rigate, tagliatelle en fusilli
Proscûito Carbonara (gegrilde ham in carbonara saus)
Lasagna
Varkenshaas op Siciliaanse wijze
Italiaanse visstoofschotel
(zalm/broccoli/champignons/asperge)

€ 24,50

De buffetten worden op een prachtige en smaakvolle manier op een buffettafel geserveerd.
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Wijzigingen voorbehouden
Bijgewerkt op 16-10-2016
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