
Hapjesschotel
60 stuks 40,00

Lekker, on2e warme 
en koude buffetten 

voor groepen

Lekker en gemakkelijk,
onze heerlijke hapjesschotel

Aandacht voor lekker!

• Leverworst
• Gekookte worst
• Grillworst
• Gerookte kip met piri pirisaus
• Rolletjes ham met augurk
• Rolletje kip met filet americain
• Rookvlees met een eitje
• Carpaccio hapje

Wij hebben heerlijke hapjesschotels die 
ideaal zijn voor een feestje. Wij kunnen dit 
op maat voor u maken, maar onze topper is 
de traditionele hapjesschotel met:

Buurman 
Slagerij & Worstmakerij & Catering

Markt 41A, 6681 AG Bemmel, telefoon 0481-451655 

Dorpstraat 28, 6691 AX Gendt, telefoon 0481-422383 

Van Wijkplein 2, 6851 MC Huissen, telefoon 026-3251283 

info@slagerijbuurman.nl, www.slagerijbuurman.nl

Party-pan
Heerlijke warme hapjes binnen een 
handomdraai op tafel! Bij deze pan 
hebben wij 140 warme hapjes voor u 
geselecteerd, bestaande uit 6 soorten.

• Spareribs
• Kipkluifjes
• Gehaktballetjes in pangang saus
• Grill worst
• Mini kip spiesjes
• Gehaktballetjes in jussaus

Uiteraard is deze party-pan ook verkrijgbaar 
in de vorm van een worst in pot.

Prijs voor een gevulde 
Party-Pan 62,50

Worst in pot
Een uitgebreid hapje voor op uw feest 
of partij.

• Stukjes beenham in een   
 honingmosterdsaus
• Gehaktballetjes in jussaus
• Gebraden worstjes
• Gegrilde spare-ribs in een sweet 
 chili saus
Aangevuld met:
• Royaal opgemaakte rundvleessalade
• Diverse stokbroden
• Kruidenboter en salades
• Eventueel met borden en bestek.

Prijs per persoon 11,75

Wij verzorgen ook 
complete dessertbuffetten. 

Vanaf 4.75 per pers.Vraag naar demogelijkheden



Heeft u binnenkort een feestje? 
Met onze cateringservice zet u 
gegarandeerd iets lekkers op tafel...

Zoveel mensen, zoveel wensen... 
Met ons catering-assortiment hebben wij 
daar al rekening mee gehouden!

Wanneer u voor een grotere groep iets lekkers op tafel moet zetten, 

is het van belang dat elke gast kan genieten. Omdat smaken nu 

eenmaal verschillen, hebben wij onze buffetten dusdanig gevarieerd 

samengesteld zodat u elke gast kunt verrassen met iets lekkers. Er 

zit voor iedereen dus iets bij. 

Het Gendts Buffet
Al onze buffetten zijn vanaf 15 personen 
en worden gratis bezorgd binnen 
Lingewaard. Een heerlijk buffet voor 
elke gelegenheid!

Koud:
• Divers stokbrood met kruidenboter  
 en salades
• Ardennerham met meloen
• Royaal opgemaakte rundvlees salade
• Twee soorten rauwkost
• Vers fruit
Warm:
• Varkenshaas in champignonroomsaus
• Saté in satésaus
• Kipfilet in pirri pirri saus
• Gehaktballetjes in jus saus
• Rijst
• Gebakken aardappels

Dit buffet is inclusief borden en bestek.

Prijs per persoon 15,95

Buffet Lingewaard
Al onze buffetten zijn vanaf 15 personen 
en worden gratis bezorgd binnen 
Lingewaard. Geniet van dit Luxe buffet!

Koud:
• Divers stokbrood met kruidenboter  
 en salades
• Een royaal opgemaakte rundvlees  
 salade
• Een vis palet bestaande uit: paling,  
 haring, zalm en garnaaltjes
• Carpaccio
• Vitello tonato
• Ardennerham met meloen
• Twee rauwkosten naar keuze
Warm:
• Geroosterde kip met saté saus
• Oosterse ossenhaaspuntjes
• Gegrilde zalmfilet met een dillesaus
• Groenten gratin
• Rijst
• Gebakken aardappeltjes
• Dit buffet wordt afgesloten met een  
 pudding buffet!

Dit buffet is inclusief borden en bestek.

Prijs per persoon 21,95

Hollands stamppotbuffet
Al onze buffetten zijn vanaf 15 personen 
en worden gratis bezorgd binnen 
Lingewaard. Geniet deze winter van 
onze huisgemaakte stamppotten!

Het stamppotbuffet bestaat uit:
• Boerenkool
• Hutspot
• Zuurkool
• Rode kool stamppot
Aangevuld met:
• Spare ribs
• Rookworst
• Hachee
• Gehaktballetjes
• Gebakken speklappen
• Diverse zoetzuur bestaande uit:  
 ananas, augurken, appelmoes en  
 mosterd 
Uit te breiden met:
• Huisgemaakte erwtensoep
 Voor 1,25 per persoon

Dit buffet is inclusief borden en bestek.

Prijs per persoon 12,95

Het Italiaans buffet
Al onze buffetten zijn vanaf 15 personen 
en worden gratis bezorgd binnen 
Lingewaard. Geniet van onze Italiaanse 
keuken!

Koud:
• Pizza puntjes
• Divers stokbrood met bruschetta en  
 Italiaanse vleeswaren
Warm:
• Lasagne
• Zalmfilet met een dillesaus
• Spaghetti Bolognese
• Tagliatelle Carbonarra
• Ossobuco met tomaten saus
• Kipfilet met een Italiaanse marinade  
 en parmaham
• Dit Buffet wordt afgesloten met  
 Tiramisu en Frambozen pudding. 
Uit te breiden met:
• Tomatensoep
 Voor 1,25 per persoon

Dit buffet is inclusief borden en bestek.

Prijs per persoon 18,50

De cateringservice van Buurman Slagerij & Worstmakerij & Catering 

is ideaal wanneer u een feestje heeft en voor een grotere groep iets 

lekkers op tafel moet zetten. Met onze cateringservice wordt alles 

voor u geregeld en heeft u er zelf geen werk van. Totaal ideaal bij 

bedrijfsfeesten, buurtfeesten, verenigingsfeesten en familiefeesten.

Van hapjesschotels tot complete buffetten

Wij hebben een gevarieerd cateringassortiment. Van heerlijke 

hapjesschotels tot complete warme en koude buffetten. Wij kunnen 

onze service dus exact afstemmen op uw wensen en uw feestje.

Alles wordt ambachtelijk gemaakt

Bijzonder aan onze producten is dat wij alles ambachtelijk maken in 

eigen keuken. Met de lekkerste en meest verse ingrediënten. Darmee 

zet u niet alleen variatie, maar ook gegarandeerd iets lekkers op tafel.

Wij adviseren u graag

Heeft u binnenkort een feestje? Wij helpen u graag bij het 

samenstellen van de catering zodat u uw gasten verrast met de 

lekkerste huisgemaakte kwaliteit. 

Onze buffetten 

worden gratis bij u 

thuis bezorgd. U kunt 

direct aan tafel!


