
Warme vleesgerechten 

Ons assortiment van warme vleesgerechten bestaat uit: 

 Varkenshaasmedaillons in champignon-roomsaus per persoon € 5,50 

 Floridaham (gebraden ham met 2 sausjes) per persoon € 4,85 

 Gebraden gehaktballetjes in tomaten - ,satè - , stroganoff-, italiaanse - of mexicaanse saus 

per persoon € 4,85 

 Hachè (runderpoulet bereid naar oud recept) per persoon € 4,85 

 Hongaarse Goulash (runderpoulet met paprika , ui en prei iets pittig) per persoon € 4,75 

 Kalfsragout per persoon € 5,75 

 Kipfilet in satèsaus per persoon € 4,85 

 Kip-picasso (kipfilet met ananas, rozijnen in tomatensaus) per persoon € 4,75 

 Kipragout per persoon € 4,85 

 Kip-stroganoff per persoon € 4,75 

 Kip- of varkenspoulet in gevulde chinesesaus (iets zoetig) per persoon € 4,75 

 Limburgs zuurvlees per persoon € 4,65 

 Oosterse kip (kip in een kerriesaus met ananas en groenten) per persoon € 4,75 

 Runderpoulet met champignons per persoon € 4,85 

 Varkenspoulet in champignonroomsaus per persoon € 4,85 

 Varkens - stroganoff (varkenspoulet in een zachte stroganoffsaus) per persoon € 4,85 

 Varkenshaas in satèsaus per persoon € 5,45  

Kiest u voor alleen warme vleesgerechten dan is 300 gram per persoon standaard genomen de juiste 

hoeveelheid. In combinatie met een koud buffet adviseren wij om 200 gram per persoon te 

bestellen. De prijzen die hier boven vermeld staan zijn gebaseerd op 300 gram per persoon. 

Aangevuld met .... 

Bovenstaande vleesgerechten kunt u prima aanvullen met stokbrood, minibroodjes en kruidenboter, 

rijst met erwtjes, mais en paprika, rijst naturel en/of pasta. De kosten per persoon zijn ca. € 2,00 p.p. 

(in overleg kunt u hier een keuze uit maken). Echter boerenaardappeltjes, gebakken aardappelen, 

rauwkostsalades en fruit zijn ook een prima uitbreiding. Neem contact met ons op voor meer 

informatie over de mogelijkheden. 

 

 

 

 

 



Soepen uit eigen keuken 

Heerlijke soepen uit eigen keuken! 

 Chinese tomatensoep / Runderbouilon 

 Goulashsoep / Groentensoep 

 Erwtensoep / Gevulde tomatensoep 

 Mexicaanse kerriesoep / Champignonsoep 

 Kippesoep / Tomaten - groentensoep 

 Bruine bonensoep / Tomaten - cremesoep 

 Aspergessoep / Serviche bonensoep 

Buffet op maat 

U kunt ook in overleg met ons een koud / warm buffet samenstellen, dat door ons op het door u 

gevraagd tijdstip bezorgd wordt in shafingdishes, kommen, schalen en manden. Voor buffetten met 

een bedrag kleiner dan € 150,= worden € 15,= bezorgkosten in rekening gebracht. 

 


