
WARME BUFFETTEN 
Gebraden Gehaktballetjes 
Geserveerd in pangangsaus / satesaus / zigeunersaus
Gebraden Beenham
Heerlijk met honingmosterd-, champignon - of 
canberrysaus
Stoofvlees / Bourgondisch stoofpotje
Rundvlees gestoofd met ui en laurier
Saté Babi of Ajam
Gemarineerd varkens- of kipvlees in satesaus
Kip pilav
Gegrilde kipfilet in zoete perziksaus
Varkenspoulet in champignonsaus
Mager varkensvlees gegaard in romige 
champignonsaus
Hongaarse goulash
Mager rundvlees gestoofd met paprika, ui, witte wijn 
en knoflook
Kip stroganoff
Malse kipfilet in zachte stroganoffsaus
Varkenshaas roomsaus
Malse varkenshaas in romige champ.saus met prei en 
geb. spekjes
Runderreepjes in pepersaus
Malse biefreepjes in een groene pepersaus
Rosbiefreepjes in sesamsaus
Gebakken rosbief julienne gesneden in japanse 
sesamsaus
Kalfsragout (onze topper)
Mager kalfsvlees vermengd met 
champignons in een ouderwetse roux
Gehaktballen in jus
Gebraden ballen in heerlijke smaakvolle jus
Hazenpeper (seizoen)
Zalmfilet met preiringetjes in hollandaise saus
Gepocheerde  zalm in botersaus met preiringetjes
Tilapiafilet in honingmosterdsaus
Tilapia uit de oven in zoete mosterdsaus
Scampi in piripiri saus
Garnalen in een Portugese zoet-pittige saus met 
zachte pepertjes

Lasagne
Kip Napoli
Kip met prei in room met penne
Gerookte zalm met spinazie in room en penne
Pasta carbonara
Witte rijst
Fantasierijst
Rijst met groentegarnituur
Nasi en bami
Macaroni en spaghetti
Gebakken mini kriel
Gebakken mini kriel met ui en spekjes
Aardappelgratin
Aardappelgroentegratin

KOUDE BUFFETTEN 
Huzarensalade gegarneerd  met ei, aspergeham 
rolletje, uitje, augurkje en tomaat.
Per persoon  € 5,95
Huzarensalade gegarneerd met ei en tomaat, rauwe 
ham met meloen, mini broodjes, kipkluifjes, civapcici 
en bistrosalade.
Per persoon  € 7,90
Huzarensalade gegarneerd met ei, aspergeham 
rolletje, uitje, augurkje en tomaat.
- Diverse vleeswaren
- Frisse koolsalade
- Ham met meloen
- Stokbrood met kruidenboter
Per persoon  € 9,50
Eventueel uitbreiden met diverse vis
- Haring met uitjes
- Gerookte zalm
- Garnalen
- Gerookte palingfilet
- Gerookte forel
Prijs op aanvraag: dagprijs

Warme en koude gerechten
Op deze lijst vindt u een kleine greep uit ons assortiment van de meest gangbare gerechten. Eveneens 
vindt u diverse warme gerechten die u kunt samenstellen om zo een “warm buffet” te creëren. Deze 
producten zijn ook geschikt om in de buffetten wijzigingen te maken. Dit kan in overleg tot de juiste 

verhouding worden gebracht qua smaak, kleur herkomst en samenstelling.
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