Hapjes buffet A
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
Zalmsalade gegarneerd met huisgerookte Schotse zalmfilet,
kappertjes en ei
Begeleiding:
Wit stokbrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook
Tomatentapenade
Gemarineerde olijven
Warme gerechten:
Saté van kip (losse stukjes)
Kroepoek
Atjar

Vanaf 30 personen

Uitbreiding:
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus
Gemarineerde spareribs (los/enkel)
Scampi’s (zonder schaal) in een romige knoflooksaus
Warme gesneden beenham met apart een honingmosterdsaus
Gebraden kipdrumsticks met kerrie gemarineerd
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas
Italiaanse tomatensoep

Hapjes buffet B
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en geserveerd met verse
vruchten van het seizoen
Witte koolsalade met rozijntjes en kerriesaus
Begeleiding:
Wit stokbrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook
Tomatentapenade
Gemarineerde olijven
Warme gerechten:
Varkenshaasstukjes met satésaus
Gebakken kipstukjes in een Oosterse saus
Kroepoek
Atjar

Vanaf 30 personen

Uitbreiding:
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus
Gemarineerde spareribs (los/enkel)
Scampi’s (zonder schaal) in een romige knoflooksaus
Warme gesneden beenham met apart een honingmosterdsaus
Gebraden kipdrumsticks met kerrie gemarineerd
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas
Italiaanse tomatensoep

Hapjes buffet C
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en geserveerd met verse
vruchten van het seizoen
Zalmsalade met kappertjes, ei en roze garnalen
Koude schotels:
Wrap gevuld met gerookte kipfilet, Rucola sla met groene pesto
Wrap gevuld met huisgerookte Schotse zalmfilet en kruidenroomkaas
Dadels gevuld met een zachte geitenkaas
Kaasplank met:
Old Amsterdam, Brie, Geitenkaas en Blauwschimmelkaas
Geserveerd met walnoten en appelstroop
Begeleiding:
Wit stokbrood, Bruchettabrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook
Tomatentapenade
Gemarineerde zoete olijven
Warme gerechten:
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus
Gebakken kipstukjes in piri-pirisaus

Vanaf 30 personen
Uitbreiding:
Gemarineerde spareribs (los/enkel)
Scampi’s (zonder schaal) in een romige knoflooksaus
Warme gesneden beenham met apart een honingmosterdsaus
Gebraden kipdrumsticks met kerrie gemarineerd
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas
Italiaanse tomatensoep

Hapjes buffet D
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en geserveerd met verse
vruchten van het seizoen
Zalmsalade met kappertjes, ei en roze garnalen
Koude schotels:
Wrap gevuld met huisgerookte Schotse zalmfilet en kruidenroomkaas
Dadels gevuld met een zachte geitenkaas
Rolletjes van dun gesneden kiprollade begeleid door een
abrikozencompote
Dun gesneden Parmaham geserveerd met Galiameloen
Gevogelte paté en Ardenner paté geserveerd met Cranberrycompote
Begeleiding:
Wit stokbrood, Bruchettabrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook
Tomatentapenade
Gemarineerde zoete olijven
Warme gerechten:
Saté van kip (losse stukjes)
Atjar
Kroepoek
Gemarineerde spareribs (los/enkel) tot op het bot gegaard

Vanaf 30 personen
Uitbreiding:
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus
Scampi’s (zonder schaal) in een romige knoflooksaus
Warme gesneden beenham met apart een honingmosterdsaus
Gebraden kipdrumsticks met kerrie gemarineerd
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas
Italiaanse tomatensoep

Hapjes buffet E
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en geserveerd met verse
vruchten van het seizoen
Zalmsalade gegarneerd met roze garnalen,
kappertjes en ei
Witte koolsalade met rozijntjes en kerriesaus
Koude schotels:
Wrap gevuld met huisgerookte Schotse zalmfilet en kruidenroomkaas
Dadels gevuld met een zachte geitenkaas
Mini kalfscarpaccio met basilicumdressing, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas
Begeleiding:
Wit stokbrood, Bruchettabrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook
Tomatentapenade
Gemarineerde zoete olijven
Warme gerechten:
Varkenshaassaté (losse stukjes)
Gebakken kipstukjes in een Oosterse saus
Kroepoek
Atjar
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas

Vanaf 30 personen
Uitbreiding:
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus
Gemarineerde spareribs (los/enkel)
Scampi’s (zonder schaal) in een romige knoflooksaus
Warme gesneden beenham met apart een honingmosterdsaus
Gebraden kipdrumsticks met kerrie gemarineerd
Italiaanse tomatensoep

Hapjes buffet F
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Rundvleessalade met boerenbeenham en appeltjes
Zalmsalade gegarneerd met huisgerookte Schotse zalmfilet,
kappertjes en ei
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en verse vruchten van het
seizoen
Koude schotel:
Dun gesneden Parmaham geserveerd met Galiameloen
Wrap gevuld met gerookte kipfilet, Rucola sla met groene pesto
Kaasplank met:
Old Amsterdam, Brie, Geitenkaas en Blauwschimmelkaas
Geserveerd met walnoten en appelstroop
Begeleiding:
Wit stokbrood, Bruchettabrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook
Tomatentapenade
Gemarineerde zoete olijven
Warme gerechten:
Saté van kip (losse stukjes)
Kroepoek
Atjar
Warme gesneden beenham
met apart een honingmosterdsaus
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus

Vanaf 30 personen
Uitbreiding:
Gemarineerde spareribs (los/enkel)
Scampi’s (zonder schaal) in een romige knoflooksaus
Gebraden kipdrumsticks met kerrie gemarineerd
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas
Italiaanse tomatensoep

Hapjes buffet Fingerfood A
(GEEN maaltijd)

Koude gerechten:
Stukjes stokbroodje:
- met brie en walnoot
- met haring en uitjes
- met Parmaham en zongedroogd tomaatje
Wrap gevuld met kalfscarpaccio en Parmezaanse kaas
Wrap gevuld met gerookte Schotse zalmfilet en kruidenroomkaas
Rundvleessalade gegarneerd met boerenbeenham en appeltjes
Zalmsalade gegarneerd met roze garnalen en ei
Gerookte kipfilet ingerold met filet Americain
Gevulde eieren
Oude kaas blokjes met vijgenchutney en appelstroop
Begeleiding:
Wit stokbrood en meergranen brood (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook
Tomatentapenade
Gemarineerde olijven
Gekonfijte zilveruitjes
Warme gerechten:
Ambachtelijke gehaktballetjes in licht pikante tomatensaus
Kipsaté stokjes in satésaus
Butterfly garnalen met chilisaus

Vanaf 30 personen

Hapjes buffet De Luxe A
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en geserveerd met verse
vruchten van het seizoen
Zalmsalade met kappertjes, ei en roze garnalen
Koude schotels:
Wrap gevuld met gerookte kipfilet, Rucola sla met groene pesto
Wrap gevuld met huisgerookte Schotse zalmfilet en kruidenroomkaas
Dadels gevuld met een zachte geitenkaas
Dun gesneden Parmaham geserveerd met Galiameloen
Mini kalfscarpaccio met basilicum dressing, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas
Kaasplank met:
Old Amsterdam, Brie, Geitenkaas en Blauwschimmelkaas
Geserveerd met walnoten en appelstroop
Begeleiding:
Wit stokbrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook, tomatentapenade en
knoflookmayonaise
Gemarineerde zoete olijven
Warme gerechten:
Varkenshaassaté (losse stukjes) begeleid door kroepoek, atjar
Gebakken kipstukjes in piri-pirisaus
Gebakken scampi’s (zonder schaal) in een romige knoflooksaus

Vanaf 30 personen
Uitbreiding:
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus
Gemarineerde spareribs (los/enkel)
Warme gesneden beenham met apart een honingmosterdsaus
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas
Italiaanse tomatensoep

Hapjes buffet De Luxe B
(GEEN maaltijd)
Diverse salades:
Aardappelsalade verrijkt met verse bieslook en geserveerd met verse
vruchten van het seizoen
Zalmsalade met kappertjes, ei en roze garnalen
Koude schotels:
Wrap gevuld met huisgerookte Schotse zalmfilet en kruidenroomkaas
Dadels gevuld met een zachte geitenkaas
Rolletjes van dun gesneden kiprollade begeleid door een
abrikozencompote
Dun gesneden Parmaham geserveerd met Galiameloen
Gevogelte paté en Ardenner paté geserveerd met Cranberrycompote
Kaasplank met:
Old Amsterdam, Brie, Geitenkaas en Blauwschimmelkaas
Geserveerd met walnoten en appelstroop
Begeleiding:
Wit stokbrood en meergranenbollen (gesneden)
Tuinkruidenboter verrijkt met knoflook, tomatentapenade en
knoflookmayonaise
Gemarineerde zoete olijven
Warme gerechten:
Varkenshaassaté (losse stukjes) begeleid door atjar en kroepoek
Kiprollade met romige kerriesaus en vruchtjes
Vistaart van zalm, kabeljauw, jonge worteltjes, bleekselderij en spinazie
gegratineerd met Goudse kaas

Vanaf 30 personen
Uitbreiding:
Ambachtelijke gehaktballetjes in een licht pikante tomatensaus
Gemarineerde spareribs (los/enkel)
Warme gesneden beenham met apart een honingmosterdsaus
Warme champignons in roomsaus en gegratineerd met kaas
Italiaanse tomatensoep

