Buffetten aan huis
B U F F E T T E N

A A N

H U I S

Heeft u een feestje thuis maar geen zin om zelf in de keuken te staan, bestel dan een van onze catering
buffetten. Deze buffetten verzorgen wij vanaf 20 personen. Heeft u minder gasten? Vraag naar de prijzen.

BUFFET HAPPY

€ 17,50 p.p.

€ 18,50 p.p.

BUFFET JOYFUL

Huzarensalade | oosterse salade met gegrilde kip,

Aardappelsalade met ei en bosuitjes | salade van

mango en ananas | pastasalade met kip, olijven en

tomaat, mozzarella, rucola en pesto |

zongedroogde tomaatjes

waldorfsalade | salade met geitenkaas, meloen en
frambozen

Kipsaté | Italiaanse balletjes in tomatensaussaus
Risotto | patatas bravas

Varkenshaassaté | kip parmesan

Gefrituurde bloemkool | mix van gegrilde groenten

Knoflookkrieltjes | aardappelgratin
Franse boontjes in spek | tomaat met spinazie en

Stokbrood en kruidenboter

mozzarella

Stokbrood en kruidenboter

BUFFET BRIGHT

€ 23,25 p.p.

BUFFET PARTY

€ 25,50 p.p.

Luikse aardappelsalade | pastasalade met tonijn |

Aardappelsalade met bosui en spek | salade van

salade met romanesco, kikkererwten, pancetta en

botersla met mango, brie, walnoten en

ei | kip-kerrie salade | tomaat met mozzarella en

granaatappelpitjes | caesar salade met tonijn, ei,

pesto

croutons, oude kaas en olijven | bruschetta’s met
tomaat mozzarella en pesto

Varkenshaasmedaillon met spek en abdijkaas in
trappistensaus | kabeljauwfilet in gegrilde

Varkenshaas met parmaham, pesto en mozzarella

courgette met pesto

Arabische kipstoofschotel met groenten en

Gnocchi Alfredo | pommes duchesse | risotto

kikkererwten | wokschotel met gamba’s

Broccoliquiche | Portugese gestoofde groenten

Gnocchi met een saus van groenten en
parmezaanse kaas | couscous | oosterse noedels

Stokbrood wit en bruin, met kruidenboter en

Ratatouille | gefrituurde broccoli.

tapenade
Stokbrood wit en bruin, met kruidenboter en
tapenade
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BUFFET FIESTA

€ 27,50 p.p.

BUFFET ECSTATIC

€ 29,50 p.p.

Pastasalade met diverse groenten en ham

Rundvleessalade | caesarsalade

Aardappelsalade met sjalotjes, appel, tuinkruiden

Salade van gegrilde groenten met mozzarella

en crème fraîche | couscoussalade met gerookte

Salade Niçoise

kip, perzik, aardbei en feta | bruschettta’s met
bistecca en knoflook-citroensaus

Getrancheerde ossenhaas met peper-pernodsaus
Kipfilet gevuld met pesto en mozzarella in

Biefstukjes met gebakken paddenstoelen met

parmaham

knoflook en tuinkruiden

Zalm spiesjes met wittewijnsaus

Varkenshaas met spek en brie in mosterdsaus

Penne met kip en broccoli in parmezaansaus

Zeebaarsfilet met pesto en parmezaanse kaas
Saffraanrijst | aardappeltortilla
Knoflookkrieltjes | patatas bravas,

Thaise gewokte groenten | groene asperges

Gegrilde groenten en courgette in bierbeslag

gerold in pancetta

Geroosterde worteltjes met honing en tijm
Stokbrood wit en bruin, met kruidenboter en
Stokbrood wit en bruin, met kruidenboter en
tapenade

tapenade

