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HAPJESBUFFETten
KEUZE UIT VERSCHILLENDE BORRELBUFFETTEN EN HAPJESBUFFETTEN
Borrelbuffet

Hapjesbuffet

Borrelbuffet de Luxe

Hapjesbuffet de Luxe

borrelbuffet
€ 8,75

DIVERSE SOORTEN WARME BORRELHAPJES
Bitterballen, nasischijfjes, gehaktballetjes, kipnuggets, frikadelletjes, kaassoufflés,
bamiballetjes, loempia’s

VERSCHILLENDE SALADES
Huisgemaakte rundvleessalade, frisse zalmsalade met appel en paprika, salade van gerookte kip
Diverse soorten brood, tapenade, sauzen en kruidenboter.

borrelbuffet de luxe
€ 10,50

DIVERSE SOORTEN LUXE WARME BORRELHAPJES
Loempia’s, mini hartige preitaart, saté, gefrituurde garnalen, bladerdeeghapjes, beenham in
mosterdsaus, bitterballen, bamiballetjes, nasischijfjes, gehaktballetjes met barbecuesaus

DIVERSE SALADES
Frisse zalmsalade met appel en paprika, ambachtelijke rundvleessalade, salade van
gerookte kip, boeren eiersalade
Diverse soorten brood, tapenade, sauzen en kruidenboter.

HAPJESBUFFET
€ 12,50

DIVERSE SOORTEN KOUDE HAPJES
Stokbroodjes met zalm, forel, brie en ossenworst, kaashapjes, ham-monchou rolletjes,
gevulde wraps, gevulde eitjes, ham gevuld met asperges, haringspiegel

DIVERSE SOORTEN SALADE
Ambachtelijke rundvleessalade, frisse zalmsalade met appel en paprika, boeren eiersalade

ACHT SOORTEN WARME HAPJES
Bitterballen, nasischijfjes, kipnuggets, saucijsjes, frikadelletjes, kaassoufflés, bamiballen,
gehaktballetjes in pittige saus, bladerdeeghapjes, loempiaatjes
Diverse soorten brood, tapenade, sauzen, roomboter en kruidenboter.

HAPJESBUFFET DE LUXE
€ 14,50

DIVERSE SOORTEN LUXE KOUDE HAPJES
Stokbroodjes met gerookte zalm, forel, heilbot, carpaccio en Parmaham, garnalencocktail,
zalmmousse, gevuld ei, kaashapjes, zalm gevuld met roomkaas, gevulde wraps, haringspiegel

DIVERSE SALADES
Boeren eiersalade, kip kerriesalade, frisse zalmsalade met appel en paprika, ambachtelijke
rundvleessalade

DIVERSE LUXE WARME HAPJES
Mini hartige taartjes, gefrituurde garnalen, saté, beenham in mosterdsaus, loempia’s,
bitterballen, bamiballen, nasischijfjes, mini pizza
Diverse soorten brood, tapenade, sauzen en kruidenboter.

barbecueBUFFETten
KEUZE UIT VERSCHILLENDE BARBECUEBUFFETTEN
Barbecuebuffet de Luxe

Barbecuebuffet Extra de Luxe

BARBECUE BUFFET 'DE LUXE'
€ 21,50

KOUDE GERECHTEN
Rauwkostsalade, zalmsalade, pasta salade met tonijn, rundvleessalade

WARME GERECHTEN
Kipsaté, gemarineerde varkensprocureur, lamsfiletspiezen, entrecote, runderhamburger,
zonnevisfilet in aluminiumfolie
Diverse soorten brood, tapenade, sauzen, roomboter en kruidenboter.

BARBECUE BUFFET 'EXTRA DE LUXE'
€ 26,50

KOUDE GERECHTEN
Groene salade met kaas en pijnboompitten, griekse salade, rundvleessalade,
pastasalade met tonijn

WARME GERECHTEN
Saté van ossenhaas met satésaus, kipfilet, spareribs, kalfsribeye met warme pepersaus,
gamba’s, zalmfilet in aluminiumfolie
Diverse soorten brood, tapenade, sauzen, roomboter en kruidenboter.

DINER buffetten
KEUZE UIT VERSCHILLENDE DINERS IN BUFFETVORM
Warm en koud buffet ”Fluitenkruid”

Warm en koud buffet ”Waterlelie”

Warm en koud buffet ”Lisdodde”

Warm en koud buffet ”de Luxe”

WARM EN KOUD BUFFET 'FLUITENKRUID'
€ 17,50

DIVERSE SOORTEN SALADE
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Frisse groene salade met uitgebakken spekjes
• Tomaat-mozzarellasalade met pesto
• Zalmsalade met appel en paprika

DIVERSE WARME GERECHTEN
• Varkensfilet met champignonroomsaus
• Huisgemarineerde sparerib
• Preitaart met groenten en kaas
• Kipsaté met pittige pindasaus
• Gebakken krielaardappelen met spek en ui
• Verse groenten van het seizoen
• Frites

Diverse soorten brood, tapenade, roomboter en kruidenboter.

WARM EN KOUD BUFFET 'LISDODDE'
€ 21,00

DIVERSE VOORGERECHTEN
• Carpaccio met truffelcréme en oude kaas
• Rollade met remouladesaus
• Huisgerookte eendenborst
• Gerookte forelfilet met wasabicréme
• Haring met uitjes

DIVERSE SALADES
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Frisse zalmsalade met appel, paprika en rode ui
• Groene salade met noten en gojibessen
• Salade van gerookte kip

DIVERSE WARME GERECHTEN
• Varkensrib-eye à la minute uit de wok aan het buffet
• Zalmfilet à la minute op de huid gebakken
• Parelhoenfilet met roze-pepersaus
• Vegetarische preitaart met groenten en kaas
• Kipsaté met pittige pindasaus
• Huisgemarineerde spareribs
• Gebakken krielaardappelen met spek en ui
• Risotto
• Verse groenten van het seizoen
• Frites

Diverse soorten brood, tapenade, sauzen en kruidenboter.

WARM EN KOUD BUFFET 'WATERLELIE'
€ 25,00

DIVERSE VOORGERECHTEN
• Hollandse garnalencocktail
• Beenham met mosterdsaus uit een pannetje
• Gerookte zalm met wasabicréme
• Carpaccio met truffelcréme en oude kaas
• Parmaham met chutney
• Haring met uitjes

DIVERSE SALADES
• Frisse tomatensalade met mozzarella en een balsamico
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Groene salade met noten en geraspte kaas
• Frisse zalmsalade met appel en paprika

DIVERSE WARME GERECHTEN
• Gamba’s uit de wok met roerbakgroenten
• Entrecote à la minute gebakken aan het buffet, met pepersaus
• Kipsaté met pittige pindasaus
• Beenham met bospaddenstoelen en truffel
• Vegetarische preitaart met groenten en kaas
• Gebakken krielaardappelen met spek en ui
• Verse groenten van het seizoen
• Frites
• Risotto

Diverse soorten brood, tapenade, sauzen, roomboter en kruidenboter.

WARM EN KOUD BUFFET 'DE LUXE'
€ 29,50

DIVERSE VOORGERECHTEN
• Parmaham met chutney
• Carpaccio met truffelcréme en oude kaas
• Sashimi van tonijn met wakamé
• Hollandse garnalen cocktail
• Huisgerookte eendenborst met sherry-siroop
• Haring met uitjes

DIVERSE SALADES
• Ambachtelijke rundvleessalade
• Frisse zalmsalade met appel en paprika
• Gerookte kipsalade met pesto
• Groene salade met noten en kaas

DIVERSE WARME GERECHTEN
• Amerikaanse steak á la minute aan het buffet bereidt
• Varkensrib-eye á la minute aan het buffet bereidt
• Pittige tonijnsteak
• Beenham met bospaddenstoelen
• Kipsaté met pittige pindasaus
• Inknoflookolie gewokte gamba’s
• Verse groenten van het seizoen
• Gebakken krielaardappelen met spek en ui
• Pommes duchesse
• Frites

Warme sauzen (passend bij diverse gerechten), diverse soorten brood,
tapenade, sauzen, roomboter en kruidenboter.

STEL UW EIGEN BUFFET SAMEN
maximaal € 29,50

SALADES
• Huisgemaakte rundvleessalade met augurk en Amsterdamse ui
• Zalmsalade met rode paprika en appel
• Salade van gerookte kip met pesto
• Tomatensalade met mozzarella en basilicum
• Pastasalade met tonijn en heksenkaas
• Groene salade met noten en Parmezaansse kaas
• Beenhamsalade met honingmosterdsaus

VOORGERECHTEN
• Rundercarpaccio met truffelcrème
• Kipcocktail met mango
• Gerookte zalm uit Twente met wasabicréme
• Sashimi van tonijn met wakamé en sojasaus
• Huisgerookte runderlende met balsamico
• Parmaham met chutney
• Hollandse garnalencocktail
• Huisgerookte eendenborst met cranberryjam

HOOFDGERECHTEN
• Gegrilde zalm
• Gewokte gamba’s met knoflook en ui
• Entrecote aan het buffet gebakken
• Kangoeroe biefstuk
• Kabeljauw op de huid gebakken
• Huisgemarineerde spareribs
• Kip met pittige pindasaus
• Gegrilde beenham met grove mosterdaus
• Lamsrack aan het buffet gebakken
• Tonijnspiesjes met knoflookpeper aan het buffet gebakken
Warme groenten, gebakken aardappelen, friet en assortiment brood met kruidenboter,
sauzen en tapenade zijn standaard inbegrepen in het buffet.

STAMPPOTTENBUFFET
(alleen in het winterseizoen) € 18,00

BASIS
• Drie soorten stamppot, bijvoorbeeld boerenkool, zuurkool en hutspot
• Ribbetjes, rookworst en speklapjes
• Gehaktballetjes, hachee
• Jus, uitgebakken spekjes, gemengde salade, zuurwaren en appelcompote

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DIT BUFFET
• Erwtensoep
• Stamppot rauwe andijvie
• Bak- en bloedworst

Diversen
DIVERSEN
• Gesorteerd gebak

€ 2,10

• Taartenbuffet (vanaf 50 personen)

€ 2,10

• Bruidstaart in gewenste kleur

€ 6,00

• Plak cake

€ 1,00

• Diverse soorten soesjes, naturel, chocola, vruchten

€ 1,00

• Petit fours de luxe

€ 1,85

• Assorti van soesjes en petit fours

€ 1,75

• Assorti van bonbons

€ 1,00

• Gesorteerde broodjes met ham en kaas

€ 2,00

• Broodje warm vlees

€ 2,75

• Broodje kroket

€ 2,50

• Zak patat met mayonaise

€ 2,00

KRAAMPJES (extra keuze voor uw avondfeest)
• Kaaskraam

€ 4,50

• Haringkar

€ 3,50

• Viskraam

€ 7,50

• Beenhamkraam

€ 3,75

