
 

Dit is een selectie van verschillende buffetten die wij aanbieden 
 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Heeft u iets anders in gedachten? 
Vertel het ons, wij zijn benieuwd! 
Voor meer informatie bel: 0523-225323 of mail naar: info@brasserie-de-boerderij.nl 

 
Koude & Warme Buffetten  

Buffetten voor gezelschappen vanaf 20 personen 
Bij gezelschappen onder de 20 personen reken wij een toeslag van € 3,50 p.p. 
 
Buffet   1                                                                                                                € 18,75 p.p. 
Stokbrood met kruidenboter  
Huzarensalade: royaal opgemaakte salade aangemaakt met huisgemaakte mayonaise. 
Rode bietensalade: rijk gevulde salade met o.a. appel en mosterd dille dressing. 
Drumsticks: heerlijk gekruide en gebraden drumsticks (van kip).  
Procureur rollade: gemarineerde procureur, voor U in plakjes gesneden met een heerlijke 
honing-tijmsaus. 
Witvis: gekruide witvis af gegarneerd met botersaus.  
Geserveerd met friet & gebakken aardappelen, seizoen groenten en mayonaise. 
 
Buffet  2                                                                                                                                € 24,50 p.p. 
Stokbrood met kruidenboter, aoli en tapenade. 
Rundvleessalade: salade met huis gegaard stoofvlees. 
Waldorf salade: een heerlijke frisse salade gemaakt van knolselderij, walnoten en 
mandarijn. 
Vleesplank: met 3 verschillende soorten worst en hammetjes 
Visplank: met gerookte makreelfilets, gerookte zalmfilet en Hollandse haring met 
gesnipperde uitjes. 
Mini schnitzel: krokant gebakken in roomboter, apart geserveerd met een champignon-
roomsaus. 
Gehaktballetjes: geserveerd in een pittige tomatensaus. 
Kipsaté: gemarineerde kippendijen met oosterse pindasaus 
Beenham: heerlijke langzaam gegaarde beenham geserveerd met een honing-mosterd saus. 
Zalmfilets: in de roomboter gebakken zalmfilets geserveerd met een witte wijnsaus. 
Geserveerd met seizoen groenten, mayonaise en 3 garnituren. 
Hierbij heeft u keuze uit: 
friet     rijst   aardappelgratin 
gebakken aardappelen  tagliatelle  stamppot 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Buffet 3           € 23,50 p.p. 
 
* Stokbrood met verschillende dips 
* Penne pasta pesto salade 
* Diverse gevulde wraps 
* Schaal met rundercarpaccio 
* Appel compote 
 
* Gehaktballetjes  
* Stoofvlees 
* Zalm & witvis 
* Saté stokjes  
* Groente 
* Aardappelgratin  
* Friet 
 
Glas dessert met hangop en bosvruchten 
 
Buffet 4           € 25,75 p.p. 
 
Carpaccio met basilicum mayonaise 
Gemarineerde zalm met dille 
Truffel aardappelsalade 
Vlees plank 
Kaas plank 
Pompoensoep 
Schaal olijven en zongedroogde tomaatjes 
Foccasiabrood met tapemade, aiolie, humus 
Crostinies 
Paté 
Gevulde wraps 
Gevulde champignons 
Penne pasta salade 
 
Beenham 
Polenta friet 
Gehaktballetjes 
Groente aardappel quiche 
Inktvisringen 
 
Glas trifle 
 
 
 
 
 



 

 
Buffet  5                                 Stamppot Buffet     € 20,50 p.p. 
Stamppot hutspot 
Stamppot boerenkool 
Stamppot zuurkool 
Rookworst 
Speklappen 
Spareribs 
En diverse garnituren o.a. gebonden jus, mosterd, piccalilly, Amsterdamse uitjes, zilveruitjes 
en augurken 
 
Buffet  6                               Barbecue Buffet                                € 17,50 p.p. 
Stokbrood met kruidenboter 
Huzarensalade: royaal opgemaakte salade aangemaakt met huisgemaakte mayonaise. 
Rode bietensalade: rijk gevulde salade met o.a. appel en mosterd dille dressing. 
 
Hamburgers 
Kip saté stokjes 
BBQ worst 
Varkensfilet lapje 
Satèsaus, knoflooksaus en whisky-cocktailsaus. 
 
Buffet  7                      Barbecue deluxe                                                  € 21,50 p.p. 
 

Stokbrood met kruidenboter, aoli en tapende 
Rundvleessalade: salade met huis gegaard stoofvlees. 
Waldorf salade: een heerlijke frisse salade gemaakt van knolselderij, walnoten en  
mandarijn. 
 
Karbonade gemarineerd 
Biefstuk 
Speklap 
Kipsaté 
Zalmfilet in bananenblad 
Satèsaus, knoflooksaus, cocktailsaus en remoulade saus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Buffet  8                            Hapjes                                                      € 6,75 p.p. 
Hapjes schaal met: 
Kaas spies 
Vlees spies 
Gevuld ei 
Gevulde wraps 
Crostini zalm 
Crostini brie 
Crostini carpaccio 
Gemengde warme hapjes met bijpassende dipjes. 
Wij gaan 2 keer rond met koud en 2 keer met warm 

 
Buffet  9                        Lunchbuffet                                                             € 14,50 p.p. 
Lunchbuffet is inclusief koffie, thee, sinaasappelsap en melk 
Groentesoep 
Plakjes wit en bruin brood 
Krentenbrood 
Witte en bruine pistolets 
Zachte bolletjes  
Mini puddingbroodjes 
Boter, diverse jams, hagelslag, pindakaas, chocopasta 
Schalen met diverse kaas en vleeswaren 
Kroketten geserveerd met mosterd 

 
                                                            
Buffet  11                                     Coupe:      € 6,75 p.p. 
2 soorten ijs met vers fruit en echte slagroom                                                              
 
Buffet  12                                     Glas:       € 7,25 p.p. 
Trifle met hangop en bosvruchten 

 
Buffet 13   Dessert buffet:                                              € 9,75 p.p. 
Vers fruit, chocolademousse, vruchten bavaroise, ijstaart, slagroom en gele bakkers room. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Drankenarrangementen 
 
Drankarrangement van 2 uur: 
Bier, wijn en fris € 11,00 p.p. 
 
Drankarrangement van 3 uur 
Bier, wijn en fris € 16,50 p.p. 
 
Dranken arrangement van 4 uur: 
Bier, wijn en fris € 22,00 p.p. 
 
Drinken op basis van nacalculatie (turven) is ook mogelijk. 
 
Voor bij de koffie: 
Balkbrugsrolletje   € 1,75 p.p. 
Huisgemaakte vruchten petit four € 2,50 p.p. 
Huisgemaakte brownie  € 2,50 p.p. 
Huisgemaakt gesorteerd gebak € 3,00 p.p. 
 
Voor bij een avondfeest: 
Glas prosecco    € 4,25 p.p. 
Broodje kroket   € 2,95 p.p. 
Broodje warme beenham  € 2,95 p.p. 
Puntzak friet met mayonaise  € 2,50 p.p. 
 
 
 


