Het lekkerste
buffet begint bij
Wim’s Kitchen
Buffetten vanaf 15 personen

Buffet

A

Buffet

Buffet

C

Buffet Populair

Hollands stampottenbuffet

Koud buffet van het huis

- Rundvleessalade
- Gebakken aardappelen
- Schnitzel met champignons en ui
- Gemengde groenten

Keuze uit drie soorten:
- Stamppot boerenkool
- Stamppot hutspot
- Stamppot zuurkool
- Stamppot andijvie
- Stamppot rode biet

- Rundvleessalade, rijk gegarneerd 		
met vleeswaren, paté, tomaat en ei
- Zalmsalade, rijk gegarneerd met
verse zalm, makreel, garnalen en 		
krab
- Overheerlijke schaal met 			
Ardennerham en meloen
- Stokbrood met kruidenboter

Per persoon

10.00

Buffet

Keuze uit 3 soorten:
- Hachee
- Gehaktbal
Dit wordt geleverd
- Speklapje
met stoofpeer,
mosterd en jus.
- Rookworst

D

12.50

- Chinese tomatensoep
- Bami
- Nasi
- Babi pangang
- Tjap tjoy
- Kipsaté in pindasaus
- Kroepoek

Buffet

14.50

Aanvulling voor elk buffet!

Per persoon

1.50

12.50
Buffet

- Erwtensoep met
roggebrood en spek
- Bruine bonensoep
met roggebrood en
spek

E

Per persoon

2.25

- Lasagne
- Spaghetti bolognese
- Penne Royal
- Geroosterde mediterrane groenten
- Frisse meloen met serranoham
- Tomaat mozzarella salade
- Stokbrood met pesto

- Rundvleessalade
- Zalmsalade
- Vers fruitsalade
- Stokbrood met kruidenboter
- Saté met pindasaus (2 stokjes p.p.)
- Kipfilet in kerriesaus
- Warme beenham
- Naar keuze nasi of rijst
Per persoon

17.50

Per persoon

15.00

Natuurlijk is het
mogelijk om borden
en bestek te huren

F

Koud/warm buffet
ieders genoegen

Italiaans buffet

Per persoon

Groentesoep
Tomatensoep
Kippensoep
Champignonsoep

Per persoon

Per persoon

Aziatisch buffet

-

B

Per persoon

1.00

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Smulsteen

Partypan

Wim’s Plateau

Bulgaars
Met varkenshaas, aardappelwedges,
paprika, courgette en broccoli.
Per steen

Heerlijke warme hapjes
(+/- 140 stuks) geselecteerd
uit 6 soorten:
- Sparerib kluifjes
- Tv-sticks
- Kipballetjes
- Grillschijfjes
- Mini kipspiesjes
- Partyballetjes

Een uitgebreid assortiment
van minimaal 32
verschillende koude
lekkernijen, gepresenteerd
op een lang plateau. Dit
standaardassortiment
omvat: rauwkostsalade,
toastsalade, tapas,
antipasti, vis en kaas.
Met zo’n breed
aanbod is er voor
ieder wat wils!

15.95

Hollandse beenham
Met beenham, haricots verts, maïs
en aardappelwedges.
Per steen

15.95

Franse smulsteen
Met varkenshaas, haricots verts,
broccoli en aardappelwedges.
Per steen

Voor

50.00

16.95

Mixed grill trio
Met varkenshaas, kipfilet en biefstuk.
Per steen

19.95

Buffetten bestellijst
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail adres

Bezorgen

:
:
:
:
:
:

Ja *

Nee

Uw bestelling
Aantal personen

Buffet pakket

Smulsteen

Prijs

Aantal Partypannen

Prijs

Aantal Wim's Plateau's

Totaalprijs
* Bezorging geschiedt 7 dagen per week in en om Nieuwegein; thuis of op locatie.
Bezorgtijden in overleg. Dit geldt ook voor doordeweeks.

Slagerij Wim Kastelein
Winkelcentrum Galecop unit 8, 3437 JV Nieuwegein
telefoon 030-6031691 , info@slagerijwimkastelein.nl
www.slagerijwimkastelein.nl / www.cateringkastelein.nl

Nu ook
online te
bestellen!

