
BuffetExpress

COMPLEETVERZORGD, BEZORGD & WIJ DOEN DE AFWAS

Slagerij Henk Deuling , Venne 7, Winschoten, 0597 425 015

BBQ Hotline: 06 - 43 76 31 88
Online bestellen: www.bbqenbuffetexpress.nl

BEZORGING IN GRONINGEN 
EN DRENTHE

Voor thuis en op het werk!
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Grand buffet koud/warm buffet 
(vanaf 15 personen)  € 19,90 per persoon

Warm:
›  soep naar keuze
›  heerlijke nasischotel rijkelijk gevuld met verse groente
›  gebakken aardappelen
›  beef teriyaki in gesmoorde groente  
›  varkenshaas in satésaus
›  kipdijvlees in piri piri 
›  varkenshaasmedaillons in pepersaus
›  haricots-verts omwikkeld met katenspek

Koud:
›  zalmsalade gegarneerd met diverse vissoorten en vruchtjes  
›  kartoffel salade met ei en rollade
›  ijsbergsalade met appel en oestersaus 
›  komkommerappel salade met dille dressing

Hapjes:
›  haring op roggebrood met uitje, gevulde eieren, crostini  gerookte zalm met roomkaas, 

crostini met rucola en filet americian, sla met brie op stokbrood, meloen omwikkeld met 
Italiaanse ham 

›  diverse soorten kaas, worst, olijven en vleeswarenhapjes 

Diversen:
›  stokbrood en ciabatta met kruidenboter en olijven tapenade

Hoe leveren wij het buffet
› Alle warme gerechten worden warm geleverd
› Warme gerechten worden in chafing dishes warm gehouden
› Wij stellen het buffet voor u op
› Elk gerecht krijgt opscheplepels
› Zodra het buffet staat, geven wij een korte uitleg
› Na afloop kunt u alle vuile materialen in de kratten doen
› Wij doen de afwas voor u
› We leveren ook op zon en feestdagen, echter vol = vol
› U krijgt er servetten  bij
› En natuurlijk porseleinen borden en RVS-bestek
› 7 dagen per week te leveren, bezorgtijd in overleg*

Geeft u een feest thuis of op het werk en zoekt u 
een heerlijk buffet om uw gasten mee te verrassen? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen zowel warme als koude buffetten met 
heerlijke producten en een ruime keuze uit vleesgerechten. Hieronder geven wij een impressie van 
de mogelijkheden. 
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Grand buffet koud/warm buffet 
(vanaf 15 personen)  € 19,90 per persoon

Warm:
›  soep naar keuze
›  heerlijke nasischotel rijkelijk gevuld met verse groente
›  gebakken aardappelen
›  beef teriyaki in gesmoorde groente  
›  varkenshaas in satésaus
›  kipdijvlees in piri piri 
›  varkenshaasmedaillons in pepersaus
›  haricots-verts omwikkeld met katenspek

Koud:
›  zalmsalade gegarneerd met diverse vissoorten en vruchtjes  
›  kartoffel salade met ei en rollade
›  ijsbergsalade met appel en oestersaus 
›  komkommerappel salade met dille dressing

Hapjes:
›  haring op roggebrood met uitje, gevulde eieren, crostini  gerookte zalm met roomkaas, 

crostini met rucola en filet americian, sla met brie op stokbrood, meloen omwikkeld met 
Italiaanse ham 

›  diverse soorten kaas, worst, olijven en vleeswarenhapjes 

Diversen:
›  stokbrood en ciabatta met kruidenboter en olijven tapenade

Hoe leveren wij het buffet
› Alle warme gerechten worden warm geleverd
› Warme gerechten worden in chafing dishes warm gehouden
› Wij stellen het buffet voor u op
› Elk gerecht krijgt opscheplepels
› Zodra het buffet staat, geven wij een korte uitleg
› Na afloop kunt u alle vuile materialen in de kratten doen
› Wij doen de afwas voor u
› We leveren ook op zon en feestdagen, echter vol = vol
› U krijgt er servetten  bij
› En natuurlijk porseleinen borden en RVS-bestek
› 7 dagen per week te leveren, bezorgtijd in overleg*

Geeft u een feest thuis of op het werk en zoekt u 
een heerlijk buffet om uw gasten mee te verrassen? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen zowel warme als koude buffetten met 
heerlijke producten en een ruime keuze uit vleesgerechten. Hieronder geven wij een impressie van 
de mogelijkheden. 
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Warm:
›  chickenwings in piri piri saus
›  gehaktballetjes in zigeunersaus
›  kipdijvlees  in satesaus   

Koud:
›  kartoffel salade met ei en rollade
›  rundvleessalade gegarneerd met vruchtjes 

en vleeswaren

Hapjes:
›  haring op roggebrood met uitje, gevulde 

eieren, crostini gerookte zalm met 
roomkaas, crostini met rucola en filet 
americian, sla met brie op stokbrood, 
meloen omwikkeld met Italiaanse ham 

›  diverse soorten kaas, worst, olijven en 
vleeswarenhapjes 

Diversen:
›  stokbrood en ciabatta met kruidenboter en 

olijven tapenade

Tapas buffet (vanaf 15 personen) € 13,90 per persoon

Tellerlikker buffet koud/warm buffet 
(vanaf 15 personen)  € 14,90 per persoon

Warm:
›  heerlijke nasischotel rijkelijk gevuld met verse 

groente 
›  gebakken aardappelen
›  haricots-verts omwikkeld met katenspek
›  warme seizoen groente

Kies 4 vleesgerechten:
›  varkenshaas in pepersaus
›  kipdijvlees in piri piri saus
›  zalm mootjes in dillesaus
› pulled pork
›  kip-kerrie
›  varkenshaas in satésaus
›  kip teriyaki  in gesmoorde groente
›  smoor djava (javaans rundvlees)

Koud:
›  kartoffel salade met ei en vruchtjes
› ijsberg sla met appel en oestersaus 
›  huisgemaakte rauwkost salade

Diversen: 
›  stokbrood en ciabatta met kruidenboter  

en olijven tapenade

COMPLEETVERZORGD, BEZORGD & WIJ DOEN DE AFWAS



Kies 2 stampotten: 
› stamppot boerenkool  
› stamppot hutspot  
› stamppot prei
› stamppot zuurkool 
› stamppot andijvie  
› stamppot spitskool

Deze heerlijke stamppotten worden geserveerd met:
›  uitgebakken spekjes, eigen gemaakte rookworst, Groninger gehaktballetjes in kalfsjus, 

speklapjes, grootmoeders stoofpotje
› augurken en zilveruitjes

Stamppot buffet 
(vanaf 20 personen)  € 8,90 per persoon
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Voor thuis en 
op het werk!
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› gebakken aardappelen
› mini varkensschnitzels in champignonsaus met uitjes en champignons
› mini varkensschnitzels in zigeunersaus

Koud buffet
› kartoffel salade met ei en vruchtjes › ijsberg salade met appel en oestersaus 
› huisgemaakte rauwkost salade › appelmoes en mayonaise

Warm buffet
› heerlijke nasischotel rijkelijk gevuld met verse groente
› gebakken aardappelen

Kies 4 vleesgerechten: 
› varkenshaas in pepersaus  › gehaktballetjes in zigeunersaus 
› varkensrollade in kalfsjus  › pulled pork
› kip-kerrie › varkensvlees in satésaus 
› kip teriyaki  in gesmoorde groente  › chickenwings in piri piri saus

Koud buffet
› ijsberg salade met appel en oestersaus 
› huisgemaakte rauwkost salade

Warm buffet
›  onze spare-ribs bestaan uit een flinke portie (650 gram) smakelijke  

spare-ribs 

Koud buffet
› huzaren en kartoffel salade gegarneerd met vruchtjes en ei
› coleslow

Sausjes
› knoflook-, whiskey- en piri piri saus

Diversen
› stokbrood en ciabatta met kruidenboter en olijven tapenade

Bourgondisch buffet 
(vanaf 15 personen)  € 10,90 per persoon

Schnitzel buffet 
(vanaf 15 personen)  € 9,90 per persoon

Spare rib buffet 
(vanaf 15 personen)  € 12,90 per persoon
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Soep:  
›  erwtensoep met natuurlijk stukjes rookworst 

geserveerd met:  roggebrood met katenspek

Kies 2 stampotten:
›  stamppot boerenkool   ›  stamppot hutspot  
›  stamppot prei ›  stamppot zuurkool 
›  stamppot andijvie   ›  stamppot spitskool

Deze heerlijke stamppotten worden geserveerd met:
›  uitgebakken spekjes, eigen gemaakte rookworst, Groninger gehaktballetjes in kalfsjus, 

speklapjes, grootmoeders stoofpotje
›  augurken en zilveruitjes

Nagerecht:
›  griesmeelpudding met rode bessensaus

Warm
› gebakken aardappelen

Salades
› texaanse aardappelsalade, caesar salade en coleslaw

Vlees
› american spare-ribs
› chicken-wings in piri piri
› pulledpork

Saus:
› knoflooksaus
› whiskeysaus 
› american BBQ saus

Diversen:
›  stokbrood en ciabatta  

met kruidenboter en tapenade

Winter buffet 
(vanaf 15 personen)  € 11,90 per persoon

American buffet 
(vanaf 15 personen)  € 11,90 per persoon
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Warm
› Bourgondische mini krieltjes met gebakken spekjes
› Heerlijke nasischotel rijkelijk gevuld met groente

Vleesgerechten
› Malse kipblokjes in satésaus
› Varkenshaasmedaillons in romige champignonsaus
› Varkens ribeye rollade met groene pepersaus
› Beenham in honing-mosterdsaus

Koud
› Rauwkostsalade met ei en tomaat
› Ijsbergsalade met tomaat en olijven

Diversen:
›  Stokbrood en ciabatta met kruidenboter en olijven tapenade
›  Tapenade

Warm
›  Bourgondische mini krieltjes met gebakken spekjes
›  Heerlijke nasischotel rijkelijk gevuld met verse groente

Vleesgerechten
› Kipdijvlees in gesmoorde groente met zacht zoete Lyonsaus
› Varkenshaasmedaillons in Franse pepersaus
› Zalmmoot in vissaus met dille 
› Coq au Vin (kip in rode wijnsaus)

Koud
› Parijse scharrelei salade
› Salade de tomates au concombre (komkommer tomaat salade)
› Salade Beaujolaise
› Mediterrane ham met meloen
› Gevulde eieren
› Crostini gerookte zalm met roomkaas
› Brie op stokbrood met rucola en tomaat
› Crostini filet american
› Diverse soorten kaas,- worst,- olijven en vleeswarenhapjes

Diversen:
›  stokbrood en ciabatta met kruidenboter en tapenade

Mixed buffet 
(vanaf 15 personen)  € 12,45 per persoon

Frans buffet 
(vanaf 15 personen)  € 16,90 per persoon
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Soep naar keuze
› Groentesoep
› Tomatensoep
› Kippensoep
› Andere soepen mogelijk in overleg

Brood
› Bake-off broodjes
› Zachte bolletjes bruin/wit
› Sneedjes brood bruin/wit
› Krentenbollen
› Suikerbrood

Beleg
› Jong belegen kaas
› Gekookt ei
› Varkensrollade
› Rosbief
›  Snijworst
› Boeren slagersachterham
› Kipfilet
› Jam assortiment
› Hagelslag en margarine

Garnering
› Sla
› tomaat en komkommer

Drinken
Per 4 personen 2 liter dranken bestaande uit:
› 1ltr melk
› 1ltr appelsap/Jus d’orange

Diversen
› Hand fruit

Lunch buffet 
(vanaf 15 personen)  € 9,95 per persoon

COMPLEETVERZORGD, BEZORGD & WIJ DOEN DE AFWAS

BBQ Hotline: 06 - 43 76 31 88
Online bestellen: www.bbqenbuffetexpress.nl
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Soep naar keuze
› Groentesoep
› Tomatensoep
› Kippensoep
› Andere soepen mogelijk in overleg

Brood
› Bake-off broodjes
› Zachte bolletjes bruin/wit
› Sneedjes brood bruin/wit
› Krentenbollen
› Suikerbrood

Beleg
› Jong belegen kaas
› Gekookt ei
› Varkensrollade
› Rosbief
›  Snijworst
› Boeren slagersachterham
› Kipfilet
› Jam assortiment
› Hagelslag en margarine

Garnering
› Sla
› tomaat en komkommer

Drinken
Per 4 personen 2 liter dranken bestaande uit:
› 1ltr melk
› 1ltr appelsap/Jus d’orange

Diversen
› Hand fruit

Lunch buffet 
(vanaf 15 personen)  € 9,95 per persoon
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Ijs-aanvul arrangement
Ambachtelijk Italiaans schepijs geserveerd met slagroom en verse vruchtjes.  €3.50 p.p

Nagerecht-aanvul arrangement
Vanille mousse met toefje slagroom en rode bessensap of tiramisu.  € 1.95 p.p
 

Stokbrood-aanvul arrangement
Stokbrood en ciabatta met kruidenboter en olijven tapenade.  € 1.25 p.p

Soep-aanvul arrangement
Slechts 1 keuze mogelijk.  € 1.75 p.p

Groentesoep 
Tomatensoep 
Kippensoep 
Aspergesoep 

Allergenen allergie: laat het ons weten. Vegetarisch: laat het ons weten.
Moslim/halal: laat het ons weten.

Aanvulling voor elk buffet 
(vanaf 15 personen)

BBQ Hotline: 06 - 43 76 31 88
Online bestellen: www.bbqenbuffetexpress.nl


