Soul food buffet
















Ovenbroodjes met bacon, kaas en diverse smeersels
Nacho's met Jalapeno’s ,cheddar en salsa dip
Pikante gevulde eitjes
Caesarsalade met gegrilde kip
Buffalo sticky wings
Appelstroop ribs
Philly cheese steak
Mac and cheese
Gefrituurde vis met cajun kruiden
Gemengde groentes uit de wok
Oven aardappeltjes met knoflook en groene kruiden
Donut wall
Mini pancakes
Frozen yoghurt
Vers fruit

€ 35,00 p.p.

Europees buffet
















Ham met meloen en balsamico
Rustiek brood met smeersels
Tomatensoep
Ham-prei salade met honing
Caprese (buffel mozzarella, tomaat, basilicum)
Gyros met tzatziki
Ovenaardappel met groene kruiden
Roerbakgroente
Steak van de grill met pepersaus
Kip piri-piri
Zalm in witte wijnsaus
Vers fruit
Diversen soorten ijs
Flensjes met sinaasappelsaus
Appelcrumble uit de oven

€ 35,00 p.p.

Italiaans buffet















Carpaccio of vitello tonato
Focaccia met gorgonzolaboter en tapenade
Salade met rauwe ham, groene asperges en balsamico
Pasta pesto salade
Diverse pizza's
Lasange met wilde spinazie en mozarella
Kalfsvlees met rauwe ham en salie
Kip met pestoroomsaus
Penne met rode peper, knoflook, peterselie en Parmezaan
Witvis met witte wijnsaus en groene kruiden
Tiramisu
Roomijs
Meloen trifle
Mascarpone met roodfruitcoulis

€ 32,50 p.p.

Stamppottenbuffet



Snert
Bonensoep

Keuze uit 3 stamppotten









Hutspot
Boerenkool
Zuurkool
Rauwe andijvie
Rucola- kaas
Spruitjes
Snijbonen
Hete bliksem

Bijgerechten:
Rookworst
Speklap
Boeren gehaktbal




Bitterkoekjespudding
Vlaflip-ijs
Warme appelcrumble

€ 25,00 p.p.

Oosters buffet














Oosterse kippensoep
Naanbrood met smeersels
Oosterse salade met kip, taugé, paksoi, paprika en ui
Gambasalade met sojadressing en sesam
Rode curry met garnalen en gember
Indische stoof (rund)
Rijst met roerbak
Langzaam gegaard buikspek
Noedels
Smoor van kippendijtjes
Spek koek
Kokosijs met lychee
Ananas, mango, kiwi met munt

€ 32,50 p.p.

Comfort food
















Aardappelsalade met mosterd, spek en ui
Rustiek brood met smeersels
Meloen, ananas, ham en geitenkaas
Salade met gamba's, salsa, rucola, ui en komkommer
Nacho's met cheddar, rode peper, ui en quacamole
Stoof met lamsvlees, groene asperges, tomaat en groene kruiden
Chili met kidneybonen en gehakt van Black Angus
Curry met kokosmelk en witvis
Hete kip
Wilde rijst
Diverse groentes
Warme appeltaart
Cheesecake
Diverse roomijs
Fruitschaal

€32,50 p.p.

Extra's p.p.
Gesorteerd gebak v.a. €4,25
Twee keer koffie/ thee €2,40
Ontvangst met bubbels (of alcoholvrij) €2,75
Petit four €2,50

Borrel arrangement:
Zoutjes/ nootjes op tafel + 2x warme hapjes 2x luxe koude hapjes €6,00
Bakje friet met mayonaise €2,40
Bolletje ham of kaas €2,25
Broodje kroket €2,75

