
 
 

Buffetten 

MENU STANDAARD ( te bestellen vanaf 10 personen) 

-Nasi      -Varkenshaas met champignon roomsaus  

-Bami      -Rode portsaus met rundvlees 

-Aardappelgratin    -Gehaktballetjes in pangangsaus 

-Krieltjes met uitgebakken spekjes  -Satésaus met kipfiletblokjes 

 

-Huzarensalade fijn en grof 

-Meloen met Ardennerham 

-Stokbrood en kruidenboter    Prijs per persoon €  17,50 p.p. 

 

MENU UITGEBREID  ( te bestellen vanaf 15 personen) 

-Nasi      -Varkenshaas met champignon roomsaus  

-Bami      -Rode portsaus met rundvlees 

-Aardappelgratin    -Gehaktballetjes in pangangsaus 

-Krieltjes met uitgebakken spekjes  -Satésaus met kipfiletblokjes 

 

-Huzarensalade fijn en grof 

-Meloen met Ardennerham 

-Rosbiefschotel met pijnboompitjes, oude kaas en dressing 

-Vers fruit 

-Stokbrood en kruidenboter    Prijs per persoon €  19,75 p.p. 

 

MENU LUXE  ( te bestellen vanaf 25 personen) 

-Nasi      -Varkenshaas met champignon roomsaus  

-Bami      -Rode portsaus met rundvlees 

-Aardappelgratin    -Gehaktballetjes in pangangsaus 

-Krieltjes met uitgebakken spekjes  -Satésaus met kipfiletblokjes 

 

-Visspiegel; Gepocheerde zalm, gerookte zalm, paling, forel, haring en garnaaltjes 

-Huzarensalade fijn en grof 

-Kipcarpaccio met rucola salade 

-Italiaanse kipsalade 

-Meloen met Ardennerham 

-Rosbiefschotel met pijnboompitjes, oude kaas en dressing 

-Vers fruit 

-Stokbrood en kruidenboter    Prijs per persoon €  25,50 p.p. 

 

Opties: -Gamba’s in licht pikante saus (extra)   €  

  -Zalmmootje in dillesaus (extra) 

-Kaasplank diverse binnen- en buitenlandse kaassoorten  € 2,90 p.p. 

  -Bavarois;  vanillië, aardbei, chocolade, bitterkoekjes € 3,50 p.p. 

                          opgemaakt met slagroom en lekkernijen 

   



 
 

Buffetten 

SATÉBUFFET ( te bestellen vanaf 10 personen) 

-Nasi        

-Bami       

-Kipfilet in satésaus     

-Gehaktballetjes in pangangsaus 

-Atjar 

-Kroepoek   

 

       Prijs per persoon €  12,50 p.p. 
 

VEGETARISCHE GERECHTEN 

-Nasi        

-Bami       

-Aardappelgratin     

-Krieltjes met groenten in licht pikante saus 

-Witte rijst met wokgroenten in een heerlijke saus   

 

 

GLUHTENVRIJE GERECHTEN 

-Rijst met vlees, paprika en ui      

-Ovenschotel met gehakt en kaas       

-Aardappelgratin     

-Mihoen met vlees in licht pikante saus met bosui   

 

STAMPPOT BUFFET  ( te bestellen vanaf 25 personen) 

-Hutspot      -Gehaktballen in jus  

-Zuurkool      -Kookworstjes 

-Boerenkool      -Runderhachee 

-Andijviestamp     -Speklappen 

        

Prijs per persoon €  14,90 p.p. 

  

 

PARTY PAKKET ( te bestellen vanaf 15 personen) 

-Kipsatéstokje in satésaus      

-Spareribs       

-Balletjes in saus  

-2 sauzen    

-Stokbrood 

-Kruidenboter   

       Prijs per persoon €  11,50 p.p. 
  

 

De jarige eet GRATIS!! 


