Party Folder
BUFFETTEN

BUFFETTEN

Stoofschotel buffet (Stoverij)

Italiaans buffet

• Bourgondisch stoofpotje, Coq au vin, hachee,
Kalfs stoofpot
• Aardappel puree en gekookte aardappels,
rode kool en stoofperen

• Lasagne
• Tagliatelle
• Pasta met gehakt
• Pasta pesto tonijn
• Macaroni
• Spaghetti
• 3 soorten rauwkosten

Te bestellen van oktober t/m maart

Per persoon

1000

Stamppot buffet

Per persoon

• Diverse soorten stamppotten, rookworst,

Oosters buffet

jus en spekjes
• Eventueel aan te vullen met extra gehaktbal
of speklapje

• Nasi
• Bami
• Babi pangang
• Balletjes in ketjap saus
• Kipsaté
• Oosterse kipkerrie
• Kroepoek en atjar

Winter buffet
• Boerenkool
• Zuurkool
• Hutspot
• Andijvie
• Rode bieten stamppot
• Herfst stamppot
• Pakesstamppot

Per persoon

8

50

Overschotel buffet
• Kip broccoli
• Prei ovenschotel
• Surinaams ovenschotel
• Rode kool ovenschotel
• Ovenschotel witlof
• Spitskool ovenschotel

Te bestellen van oktober t/m maart

Zomer stamppotten
• Andijvie
• Zomer stamppot
• Spinazie stamppot
• Lente stamppot
• Snijbonen stamppot

Per persoon

Te bestellen van maart t/m oktober

Per persoon

Extra’s
• Stevige plastic borden en bestek
• Schoonmaakkosten

850

8

00

130
1500

p.p.

Roerbak buffet
• Varkenshaas hoisin
• Brusselse kipfilet
• Mexicaans gehakt
• 3 soorten rauwkost salade
• Stokbrood en kruidenboter
• Nasi
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850

Per persoon

1000

HEEL HOLLAND HAPT
• Diverse soorten worst, vleeswaren en kaas
• Grillworst, fuet, droge worst, kaas, kookworst,
balistokjes, Zeeuws spek en bakje olijven in
het midden

Salades

1500
00
per schaal 25

(6 tot 8 personen)

per schaal

(14 tot 16 personen)

• Rundvleessalade
opgemaakt met fruit en vleeswaren

p.p.

450

• Kartoffelsalade
opgemaakt met fruit en vleeswaren

p.p.

450

• Scharrelsalade
opgemaakt met fruit en vleeswaren

TASTY TAPAS

450

• Diverse soorten tapas en Spaanse vleeswaren

p.p.

• Zalmsalade
met verschillende soorten fruit

p.p.

575

• Zalmsalade
opgemaakt met diverse vis soorten

p.p.

725

• Rauwkost diverse soorten
Kipsalade, komkommer tomaat salade,
waldorf salade, slank salade en huis salade p.p. 300
• Bakje rundvleessalade
450 gram

p.st.

4

• Bakje kartoffelsalade
450 gram

p.st.

475

• Bakje scharrelsalade
450 gram

p.st.

495

50

Lunch

• Fuet, Seranno ham, peppadew, olijven, gevulde
dadels, Spaanse salami, brie
(6 tot 8 personen)

per schaal

2000

PARTY HAPJES
• Gevuld ei
• Gevulde wrap
• Ossenworst
• Gevulde snijworst
• Worst
• Kaas
per hapje

100

SlagersHAPJES

• Belegde broodjes
met diverse vleeswaren
• Soep met stokbrood
- Groentesoep
- Kippensoep
- Tomatensoep
- Mosterdsoep

p.p.

2

p.p.

2

50

50

• Grillworst
• Kookworst
• Droge worst
• Leverworst
• Zeeuws spek
• Kaas
• Bali stokjes
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per hapje

040

