
Dit is een selectie van verschillende buffetten die wij aanbieden. Heeft u een allergie? Meld het 

dan aan ons. Heeft u misschien iets anders in gedachten ? Vertel het ons, wij zijn benieuwd!  

Koude & Warme Buffetten  

Buffetten voor gezelschappen vanaf 20 personen 

Buffet   1                                                                                                              € 18,75 p.p. 

Huzarensalade: royaal opgemaakte salade gegarneerd met o.a. sla, tomaat,  komkommer, 

zilveruitjes, augurken, plakjes gekookt ei, peterselie en perziken. 

Rode bietensalade: rijk gevulde salade met o.a. gesnipperd ui, blokjes augurk en appel, gegarneerd 

met augurken, tomaat, komkommer, Amsterdamse uitjes en gehakte groene kruiden. 

Stokbrood met kruidenboter 

Drumsticks: heerlijk gekruide en gebraden drumsticks (van kip) met een groenten garnituur van 

doperwten, champignons, wortel, knolselderij, courgette, zilveruitjes. 

Procureur rollade: in zijn geheel in de oven gebraden procureur, voor U in plakjes gesneden en 

voorzien van een heerlijke honing-tijmsaus. 

Witvis: zacht gaar gestoomde vis op smaak gebracht met Bretonse viskruiden, op een bedje van 

fijngesneden prei en overgoten met een witte wijnsaus. 

Geserveerd met friet & gebakken aardappelen en mayonaise. 

 

Buffet  2                                                                                                                                € 24,50 p.p. 

Rundvleessalade: salade met draadjesvlees, royaal opgemaakt met zongedroogde tomaat, 

komkommer, gevulde eieren, stukjes fruit van het seizoen. 

Waldorf salade: een heerlijke frisse salade gemaakt van knolselderij, appel, mandarijn en op smaak 

gebracht met citroen room, gegarneerd met walnoten en bieslook. 

Stokbrood met kruidenboter, aoli en tapenade. 

Vleesplank: met dungesneden plakjes spaanseham en in de oven gebraden rollade.  

Visplank: met gerookte makreelfilets, gerookte pepermakreelfilets en Hollandse haring met 

gesnipperde uitjes. 

Stukjes Wiener schnitzel: krokant gebakken in de koekenpan, geserveerd met een champignon-

roomsaus en bestrooid met gehakte groene kruiden. 

Gehaktballetjes: geserveerd in een pittige tomatensaus. 

Kipsaté: pittige stukken kip in een smeuïge pinda saus, hierbij een schaal kroepoek, seroendeng, 

ketjap, atjar tjampoer salade en een tipje sambal. 

Beenham: heerlijke langzaam gegaarde beenham geserveerd met een honing-mosterd saus. 

Zalmfilets: in de roomboter gebakken zalmfilets geserveerd met tagliatelle vermengd met 

fijngesneden prei en een witte wijnsaus.  

Geserveerd met friet, gebakken aardappelen, seizoengroente en witte rijst. 

 

 

 

 



Buffet  3                                     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  4                               Barbecue Buffet                                                   € 17,50 p.p. 

Huzarensalade: royaal opgemaakte salade gegarneerd met o.a. sla, tomaat,  komkommer, 

zilveruitjes, augurken, plakjes gekookt ei, peterselie en perziken. 

Rode bietensalade: rijk gevulde salade met o.a. gesnipperd ui, blokjes augurk en appel, gegarneerd 

met augurken, tomaat, komkommer, Amsterdamse uitjes en gehakte groene kruiden. 

Stokbrood met kruidenboter 

Hamburgers 

Kip saté stokjes 

BBQ worst 

Varkensfilet lapje 

Satèsaus, knoflooksaus en whisky-cocktailsaus. 

 

Buffet  5                     Barbecue deluxe                                                        € 21,50 p.p. 

Rundvleessalade: salade met draadjesvlees, royaal opgemaakt met zongedroogde tomaat, 

komkommer, gevulde eieren, stukjes fruit van het seizoen. 

Waldorf salade: een heerlijke frisse salade gemaakt van knolselderij, appel, mandarijn en op smaak 

gebracht met citroen room, gegarneerd met walnoten en bieslook. 

Stokbrood met kruidenboter, aoli en tapende 

Karbonade gemarineerd 

Biefstuk 

Speklap 

Kipsaté 

Zalmfilet in bananenblad 

Satèsaus, knoflooksaus, cocktailsaus en remoulade saus  

 

 

 

 

 



Hapjes 

Buffet  6                            Hapjes                                                   € 5,50 p.p. 

Hapjes schaal met: 

Blokjes kaas 

Stukjes droge worst 

Haring op roggenbrood 

Gevuld ei 

Gevulde wraps 

Crostini eiersalade 

Crostini Brie 

Warme hapjes o.a.  bitterballetje, bami hapje, nasi hapje, kip nuggets en bijpassende dipjes. 

Wij gaan 2 keer rond met koud en 2 keer met warm 

Buffet  7                              Hapjes deluxe                                    € 8,50 p.p. 

Hapjes schaal met luxe hapjes: 

Crostini met gerookte zalm 

Crostini met krabsalade 

Crostini filet Americain 

Tomaat gevuld met garnalen 

Gehaktballetjes met bacon 

Puntje oude kaas 

Serrano ham met meloen 

Luxe warm hapjes o.a. gamba staartje, luxe bitterbal, loempiaatje, yakatori spiesje, kaasstengels. 

Wij gaan 2 keer rond met koud en 2 keer met warm 

 

Koffietafel 

Buffet  8                        Koffietafel                                                            € 14,50 p.p. 

Koffietafel is inclusief koffie, thee en melk 

Groentesoep 

Plakjes wit en bruin brood 

Plakjes krentenbrood 

Witte en bruine pistolets 

Zachte witte en bruine puntjes 

Beschuit en roggenbrood 

Boter, diverse jams, hagelslag, pindakaas, chocopasta 

Schalen met kaas en diverse vleeswaren 

Kroketten geserveerd met mosterd.  

 

 

 



 

 

Buffet  9                              Koffietafel deluxe                                      € 19,50p.p. 

Koffietafel is inclusief koffie, thee, melk en sinaasappelsap 

Tomatensoep met balletjes en crème fraiche 

Plakjes wit tijgerbrood 

Plakjes volkoren brood 

Plakjes rozijnenbrood & suikerbrood 

Gemengde luxe harde broodjes  

Zachte bolletjes  

Mini puddingbroodjes 

Mini koffiebroodjes 

Mini Deense krakelingen 

Boter, jams, pindakaas, hagelslag, , chocopasta 

Schaal met jonge kaas, brie, ouwe kaas 

Schaal met luxe vleeswaren o.a. achterham, rollade, serrano ham, kipfilet met tuinkruiden 

Pasteitje  gevuld met paddenstoelen ragout en groene tuinkruiden. 

IJs buffet / coupes 

Buffet  10                                     Coupe:      € 6,75 p.p. 

vanille ijs met vers fruit en slagroom                                                              

Buffet 11   Dessert buffet:                                            € 9,75 p.p. 

Vers fruit, ijs, slagroom, mini soesjes, mini eclairs, mini tompoes. 

Buffet 12    Dessert buffet deluxe                                € 12,25 p.p. 

Vers fruit, diverse smaken ijs, slagroom, bavaroise, mousse, mini eclairs, soezentoren overgoten met 

chocolade saus en brownies. 

Dranken arrangement 

Drankenarrangement van 2 uur: 

Bier, fris en wijn €11,00 p.p. 

Drankenarrangement van 3 uur: 

Bier, fris en wijn €16,50 p.p. 

Drankenarrangement van 4 uur:  

Bier, fris en wijn €22,00 p.p. 

Drankjes op basis van nacalculatie (turven) is ook mogelijk.  

 

 



Uitbreiding feest of receptie 

Voor bij de koffie: 

Balkbrugsrolletje (Oegema)  €1,50 p.p. 

Petit Four (Oegema)  €2,50 p.p. 

Gesorteerd gebak (Oegema) €3,00 p.p. 

 

Voor bij een avondfeest: 

Glas prosecco   €4,25 p.p. 

Broodje kroket  €2,95 p.p. 

Puntzak friet met mayonnaise  €2,50 p.p. 

Broodje beenham  €2,95 p.p 

 

 

 

 


