Themabuffetten
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.

FRANS BUFFET

€ 24,00 p.p.

BUFFET VENEZIA

€ 24,00 p.p.

Salade St. Tropez (veldsla met ham, brie, croutons,

Romanotomaten met basilicum en mozzarella

ei en knoflookdressing)

Parmaham met meloen

Salade Niçoise

Caesarsalade
Pasta pestosalade met kip

Boeuf Bourguignon
Coq au vin

Lasagna bolognese

Provençaalse kabeljauwfilet

Prime pork italiana (varkenshaasmedaillons met
spinazie en mozzarella in tuinkruidensaus)

Pilaw rijst | pommes amandes

Penne met pestosaus, kip en broccoli

Ratatouille | quiche Lorraine

Spaghetti carbonara

Italiaanse aardappelgratin

ARGENTIJNS BUFFET

€ 24,00 p.p.

Salade van tomaten, ananas en maïs

BUFFET CATALUNYA

€ 24,50 p.p.

Spaanse aardappelsalade (chorizo & lente-ui)
Salade van land– en zeevruchten

Pampa skewer (spiesje met diverse soorten vlees)

Pittige salade van rijst en bonen met gamba’s

Guiso de carne (rundvleesschotel met diverse
groeten, komijn en maïs)

Albondigas (Spaanse balletjes in pittige

Pollo limone (kipfilet gemarineerd in citroen,

tomatensaus)

honing en tuinkruiden)

Pinchos pollo
Paella

Arros Argentina (gekruide rijst)

Tortilla’s met een vulling van groenten, kip en

Verduras cocidas (mix van verse groenten)

bonen

Tortilla de papas (pannenkoekjes van aardappel
en ei)

Merguez rijst
Andalusische aardappelschotel

Themabuffetten
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.

Z U I D A F R I K A A N S B U F F E T € 25,00 p.p.

BUFFET ORIENTAL

€ 23,50 p.p.

Peri Peri (salade van diverse groenten en gerookte

Taugé salade

kip)

Gemengde salade met rozijnen, ananas, kokos en
pistachenoten

Bobotie (gehaktschotel met diverse vruchten,
amandelen en gember)

Foe yong hai

Victoriabaars met zachte kerrie-kardemonsaus

Stoofgerecht van kip en groenten in ketjap-

Beeshaas (ossenhaas met peterselie-botersaus)

sesamsaus
Varkenshaas met groenten in een pinda-

Begrafnisrijst (zoete rijst met rozijnen en

ketjapsaus

kardemon)

Vietnamese loempia’s

Gepiekelde sampioene (gemarineerde
champignons)
Bloemkool met ui en spek-roomsaus

Bami | witte rijst | atjar tjampoer | kroepoek

