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Warme en 
koude buffetten
Wanneer u voor een grotere groep iets lekkers op 
tafel moet zetten, is het van belang dat elke gast kan 
genieten. Omdat smaken nu eenmaal verschillen, 
hebben wij onze buffetten dusdanig gevarieerd 
samengesteld zodat u elke gast kunt verrassen met 
iets lekkers. Er zit voor iedereen dus iets bij. 



Ambachtelijk gemaakte 
salades en buffetten 

voor elke gelegenheid

Salade parade
Huzaren salade 
Feestelijk gedecoreerd 5,75 p.p.
Zalmsalade 
Feestelijk gedecoreerd 7,00  p.p.
Boerensalade 
Feestelijk gedecoreerd  6,25  p.p.
Kipfruit salade 
Feestelijk gedecoreerd 6,75  p.p.
Russische ei salade
Feestelijk gedecoreerd 6,75  p.p.
Hors-d’oeuvre ‘vis’ 
Feestelijk gedecoreerd 10,50  p.p. 
 
Al onze salades kunnen tegen meerprijs met 
verse vis gegarneerd worden. Vraag naar de prijs.
 
 
Warme gerechten
Party gehaktballetjes in div. sauzen
Varkenshaas in champignonroom saus
Tortilla’s
Div. ragouts
Spareribs van het huis
Gegrilde kippenbouten
Div. stoofpotjes
Gebakken kriel aardappeltjes

Koud en warm buffet
Huzarensalade feestelijk gedecoreerd
Boerensalade feestelijk gedecoreerd
Kipfruit salade feestelijk gedecoreerd
Zalmsalade feestelijk gedecoreerd
Warme beenham
Gegrilde kip drumsticks
Nasi 
Kip saté in satésaus
 
incl. stokbrood, kruiden boter en div. sauzen. 
Min. 20 personen. Prijs 17,95 p.p.
 
Koud buffet
Huzarensalade feestelijk gedecoreerd
Boerensalade feestelijk gedecoreerd
Kipfruit salade feestelijk gedecoreerd
Zalmsalade feestelijk gedecoreerd
Russische ei salade feestelijk gedecoreerd
Rosbief met champignons
Achterham met asperges
Coburgerham met meloen
Runderrollade met kartoffelsalade
Gerookte kipfilet met fruit
 
Incl. stokbrood, kruidenboter en div. sauzen.   
Min. 20 personen. Prijs 17,95 p.p.

Stamppot buffet
Boerenkool stamppot
Zuurkool stamppot
Hutspot
Hachee
Gehaktballen in jus
Rookworst
Speklappen

Min. 20 personen. Prijs 16,95 p.p.
 
Oosters buffet
Bami goreng
Nasi goreng
Witte rijst
Ajam pangang
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Kipsaté in satésaus
 
Incl. kroepoek, atjar en sambal. 
Min. 20 personen. Prijs 16,95 p.p.
 

Luxe borrelhapjes
Wrap gerookte zalm
Wrap carpaccio
Wrap filet americain
Gevuld ei
Roggebrood brie
Roggebrood nieuwe haring
Tomaat mozarella basilicum spies
Coburgerham meloen schuitje
Komkommer roomkaas
Cervelaat gevuld met selderij
Olijf pepadrew spies

Prijs per stuk  1,25
  
Tappas borrelplank 
Gevuld met div. soorten ham en mediterraanse 
specialiteiten. Onze verkopers informeren u 
graag.

Onze ambachtelijke salades en buffetten zijn ideaal wanneer u een 
feestje heeft en voor een grotere groep iets lekkers op tafel wilt zetten. 

Huisgemaakte kwaliteit voor bedrijfsfeesten, buurtfeesten, verenigingsfeesten 
en familiefeesten. Wij hebben een gevarieerd assortiment. Van heerlijke 

saladeschotels tot complete warme en koude buffetten. Voor elke gelegenheid. 
Alles met de lekkerste en meest verse ingrediënten. Daarmee zet u niet alleen 

variatie, maar ook gegarandeerd iets lekkers op tafel.

Al onze buffetten 
kunnen met serviesgoed 
geleverd worden tegen 

een meerprijs van 
1,50 per persoon
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