Buffetarrangementen:
Ontbijt luxe € 12,50 p.p basis € 8,00
Vers gebakken broodjes
Wit en bruin brood, bolletjes, beschuit en crackers
Roomboter en divers zoet beleg
2 soorten kaas en vleeswaren
Gekookte eieren, roerei met spek
Yoghurt, vruchtenkwark en muesli
Jus d’orange, melk en karnemelk
Koffie en thee
Een goed gevulde fruitmand
Lunch luxe € 16,50 p.p basis € 12,50
Verse tomatensoep met balletjes
Kroket, gekookte eieren en roerei met spek
Belegde sandwiches
Rijkgevulde quiche
Wit en bruin brood, beschuit en crackers
Roomboter en divers zoet beleg
2 soorten kaas en vleeswaren
Jus d’orange, melk en karnemelk
Koffie en thee
Een goed gevulde fruitmand

Koud: € 18,95 p.p
Broodsoorten met smeersels
Diverse vleessoorten, worst- en vleesspecialiteiten
Binnen- en buitenlandse kaassoorten
Gerookte zalm, forel en makreel
Carpaccio met pesto, Parmezaanze kaas en broad beans
Keuze uit 2 salades
Meloen met ham
Warm: € 19,95 p.p
Keuze uit 4 soorten vlees-, visgerechten
Keuze uit 2 aardappelgarnituren
Warme groenten uit het seizoen
Stokbrood met kruidenboter
Warm en koud buffet: € 22,95 p.p
Broodsoorten met smeersels
Diverse vleessoorten, worsten en vleesspecialiteiten
Binnen- en buitenlandse kaassoorten
Keuze uit:
- Carpaccio met pesto, Parmezaan en broad beans
- Koude visschotel
Keuze uit 4 warme vlees-, visgerechten
Keuze uit 2 aardappelgarnituren
Warme groenten uit het seizoen
Groene salade met rauwkost en dressing

Warm en koud buffet DeLuxe: € 29,95 p.p
Broodsoorten met smeersels
Diverse soorten vleessoorten, worsten en vleesspecialiteiten
Binnen en buitenlandse kaassoorten
Gerookte zalm, forel en makreel
Keuze uit
- Carpaccio met pesto, Parmezaanse kaas en broad beans
- Koude visschotel
Keuze uit 2 salades
Keuze uit 4 warme vlees-, visgerechten
Rijkgevulde quiche (vega)
Keuze uit 2 aardappelgarnituren
2 soorten warme groenten uit het seizoen
Stamppot: € 17,95 p.p
Keuze uit 3 soorten stamppot
Rookworst, speklap, gehaktballetjes
Jus, mosterd, uitgebakken spekjes en appelmoes
Diverse zuren
BBQ: € 17,95 p.p
Stokbrood met kruidenboter
Sausjes (knoflook-, cocktail-, bbq- en satésaus)
Keuze uit 2 salades
Braadworst, kipsaté, spareribs, karbonade, speklap
Vers fruit
U kunt uw buffet uitbreiden met een soep naar keuze voor € 2,50 p.p en/of een dessertbuffet voor
€ 4,50 p.p

Keuze uit:
Soepen:
Verse tomatensoep met balletjes
Drentse mosterdsoep met spekjes
Goed gevulde boeren groentesoep
Salades:
Huzarensalade
Rundvleessalade
Aardappelsalade
Pastasalade
Vissalade
Groene salade (met kippendij)
Groene salade met rauwkost en dressing
Aardappel garnituur:
Gebakken aardappels
Aardappelgratin
Gefrituurde aardappelpartjes
Friet
Gekookte aardappels
Aardappelpuree
Warme vlees-, visgerechten:
Varkenshaas in champignon roomsaus
Mals gegaarde spareribs
Kippendijen met satésaus
Beenham met honing mosterdsaus
Gehaktballetjes in jus
Gekruide kippenpootjes
Diverse vissoorten in witte wijnsaus
Pittige gamba’s
Stamppotten:
Zuurkool
Boerenkool
Hutspot
Snijbonen
Rodekool met appel

Deze buffetten zijn ons standaard arrangement. Uiteraard is in overleg alles mogelijk en we gaan
dan ook graag met u om de tafel voor een passend arrangement.
Kinderen tot 4 jaar eten gratis mee.
Voor kinderen van 4 tm 12 jaar nemen wij € 5,00 per kind in mindering.
Bovengenoemde arrangementen zijn gebasseerd op gezelschappen vanaf 20 personen.
Bij kleinere gezelschappen berekenen wij € 2,00 p.p extra

Heeft u last van allergenen of speciale dieetwensen? Meld het ons!

