
Warme hap 
Varkensvlees champignonsaus, geh.balletjes in 
pangang- of satesaus, Bourgondisch stoofvlees, witte 
rijst, stokbrood met kruidenboter.  
vanaf 15 personen prijs p.p. € 7,95

Slagers party pakket 
Kip stroganoff, varkensvlees champignonsaus, geh.
balletjes in pangang- of satesaus, frisse koolsalade, 
huzarensalade gegarneerd, pastasalade, stokbrood 
met kruidenboter.
vanaf 15 personen prijs p.p. € 12,50

Slagers party pakket “speciaal” 
Beenham honingmosterdsaus, kip stroganoff, 
varkenshaas roomsaus (prei, spekjes, champignons), 
rijst, frisse koolsalade, huzarensalade gegarneerd, 
pastasalade, stokbrood met kruidenboter.
vanaf 15 personen prijs p.p. € 13,95

Boerenbuffet  
Stoofpot met rundvlees, schnitzeltjes in zigeunersaus, 
mini krieltjes met spek en ui, haricotvertrolletje, 
boerensalade, fruitsalade, kaas, boerenworst, 
boerenham, boerenmik met roomboter, roggebrood 
met zult.
vanaf 20 personen prijs p.p. € 14,50

Italiaans buffet “Uno” 
Lasagne, pasta carbonara, spaghetti bolognese, frisse 
koolsalade, groene slamix (dressing, parmaham, 
zontomaat, pijnboompit), ham met meloen,Turks 
brood met kruidenboter en aioli. 
vanaf 20 personen prijs p.p. € 13,50

Italiaans buffet “Due” 
Gerookte zalm met spinazie en room/penne, kip 
Napoli met room, prei en panne, biefreepjes salsa 
di pepe, groene slamix, frisse koolsalade, tomaat-
mozarella, olijven, Turks brood met kruidenboter en 
aioli.
vanaf 20 personen prijs p.p. € 14,90
  

Italiaans buffet “Tre” 
Kip in tomaat-basilicumsaus, gerookte zal met 
spinazie-room, pasta aglio e scampi, tomaat-mozarella, 
frisse koolsalade, pasta Tonijnsalade, groene slamix, 
parmaham met meloen, knoflookolijven, Turksbrood 
met Tapenade en aioli.
vanaf 20 personen prijs p.p. € 16,95

Oosters buffet “1” 
Sate(varken) in satesaus, ajam pangang, geh.balletjes 
in ketjapsaus, rijst en bami, frisse koolsalade, uitjes en 
augurk, kroepoek.  
vanaf 15 personen prijs p.p. € 12,50

Oosters buffet “2” 
Kip in sate saus, babipangang, Indisch stoofvlees, rijst 
en bami, frisse koolsalade, uitjes en augurk, kroepoek.  
vanaf 15 personen prijs p.p. € 12,90

Stamppotbuffet
Boerenkool, zuurkool, wortelstamp, stoofvlees, 
rookworst, gehaktbal in jus, speklapjes, appelmoes en 
mosterd.  
vanaf 15 personen prijs p.p. € 12,50
   
Bord/bestek  
Buffetten worden aangeleverd warm in chafing dishes. 
   
Aardewerk bord met  traditioneel mes en vork 
per couvert  € 0,60

Wegwerp bord, mes, vork (van goede kwaliteit) 
per couvert ( 2 stuks p.p.) € 0,50 
   
Afwas service  € 1,50 p.p. 
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