MINI KOUD-WARM BUFFET vanaf 10 personen
Koude gerechten








Salade van vis op smaak gebracht met verse groene kruiden
Verfijnde aardappelsalade met boerenham
Rauwe ham met verse meloen
Gemarineerde runderlende met zoetzure groenten
Gerookte zalm opgemaakt met kappertjes en lenteui
Gerookte makreelfilet
Salade van Hollandse garnalen

Dit buffet wordt opgemaakt met verse seizoenvruchten,
vers gebakken stokbrood, twee sauzen, room- en kruidenboter.

Warme gerechten





Visschotel gegratineerd onder een kruidenkorst
Gebraden varkensribeye in champignon-roomsaus
Een verse warme groente van het seizoen
Aardappeltjes uit de oven met room, kaas en knoflook

Verzorging mini koud-warm buffet

€ 19,50 p/p

Verzorging serviesgoed en bestek bij dit buffet (schoon retour) €

Wij stellen dit buffet in overleg met u thuis of op locatie voor u op.
Mini koud-warm buffet dient minimaal één week vooraf te worden besteld.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

1,25 p/p

KOUD-WARM BUFFET vanaf 20 personen
Koude gerechten








Salade van vis op smaak gebracht met verse groene kruiden
Pastasalade met tonijn, tomaat, rode ui, olijven en pestodressing
Gerookte kalkoenfilet met rode portsaus
Gebraden runder ribeye met stroop van balsamico
Gerookte zalm met roomkaas
Salade van Hollandse garnalen met croutons en noten
Een mix van diverse slasoorten met tomaat en komkommer

Dit buffet wordt opgemaakt met verse seizoenvruchten,
vers gebakken stokbrood, twee sauzen, room- en kruidenboter.

Warme gerechten





Zalmfilet in lichte roomsaus met vers gekookte pasta
Gegrilde kipfilet in bospaddenstoelensaus
Een verse warme groente van het seizoen
Aardappeltjes uit de oven met room, kaas en knoflook

Verzorging koud-warm buffet

€ 22,50 p/p

Verzorging serviesgoed en bestek bij dit buffet (schoon retour) €

Wij stellen dit buffet in overleg met u thuis of op locatie voor u op.
Koud-warm buffet dient minimaal één week vooraf te worden besteld.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

1,25 p/p

LUXE KOUD-WARM BUFFET van 20 tot 35 personen
Koude gerechten









Verfijnde aardappelsalade met boerenham
Pastasalade met tonijn, tomaat, rode ui, olijven en pestodressing
Rosbief op smaak gebracht met vers gemalen peper
Rauwe ham met verse meloen
Gerookte zalm opgemaakt met kappertjes en lenteui
Gerookte makreelfilet
Salade van Hollandse garnalen
Gemengde groene salade met huisgemaakte vinaigrette

Dit buffet wordt opgemaakt met verse seizoenvruchten,
vers gebakken stokbrood, twee sauzen, room- en kruidenboter.

Warme gerechten






Dun gesneden gemarineerde Zeeuwse beenham in rode portsaus
Visschotel gegratineerd onder een kruidenkorst
Gegrilde kipfilet in bospaddenstoelensaus
Een verse warme groente van het seizoen
Aardappeltjes uit de oven met room, kaas en knoflook

Verzorging luxe koud-warm buffet

€ 24,95 p/p

Verzorging serviesgoed en bestek bij dit buffet (schoon retour) €

Wij stellen dit buffet in overleg met u thuis of op locatie voor u op.
Luxe koud-warm buffet dient minimaal één week vooraf te worden besteld.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

1,25 p/p

LUXE KOUD-WARM BUFFET vanaf 35 personen
Koude gerechten









Verfijnde aardappelsalade met boerenham
Pastasalade met tonijn, tomaat, rode ui, olijven en pestodressing
Rosbief op smaak gebracht met vers gemalen peper
Rauwe ham met verse meloen
Gerookte zalm opgemaakt met kappertjes en lenteui
Gerookte makreelfilets
Salade van Hollandse garnalen
Gemengde groene salade met huisgemaakte vinaigrette

Dit buffet wordt opgemaakt met verse seizoenvruchten,
vers gebakken stokbrood, twee sauzen, room- en kruidenboter.

Warme gerechten






Dun gesneden gemarineerde Zeeuwse beenham in rode portsaus
Visschotel gegratineerd onder een kruidenkorst
Gegrilde kipfilet in bospaddenstoelensaus
Een verse warme groente van het seizoen
Aardappeltjes uit de oven met room, kaas en knoflook

Verzorging luxe koud-warm buffet
€ 24,95 p/p
Dit buffet wordt ongeveer 1½ a 2 uur door een van onze koks begeleid.
Verzorging serviesgoed en bestek bij dit buffet (schoon retour) €

Wij stellen dit buffet in overleg met u thuis of op locatie voor u op.
Luxe koud-warm buffet dient minimaal één week vooraf te worden besteld.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

1,25 p/p

