
Italiaans Buffet standaard  
€19.50 p.p. incl. dessert

Antipasta op schalen:
• Gemarineerde olijven, groenten, garnalen en champignons.
• Diverse Italiaanse kazen en vleeswaren.
• Caprese tomaat met buffelmozzarella, pesto- en rucolasalade.
• Ciabattabrood met tapenade en knoflook olijfolie.

Warm:
• Cannelloni, gevulde pastarolletjes in diverse smaken gemaakt 
van verse pasta.
• Diverse pizza’s uit houtgestookte oven.

Dessert:
Tiramisu of vruchtentiramisu.

Italiaans Buffet Luxe 
€24.50 p.p. incl. dessert 

Ciabatta met knoflookolie en tonijnsaus.

Antipasta op schalen:
• Gemarineerde olijven, gegrilde groenten en balsamico uitjes. 
• Gerookte zalm met venkelcreme.
• Salade met parmaham en vijgen.

Warm:
• Ossabucco, kalfsschenkel langzaam gegaard met een goed 
gevulde saus en aardappelen met rozemarijn en zeezout.
• Diverse pizzaslice’s uit eigen houtgestookte oven.

Dessert:
Frisse proscecco met een bolletje citroenijs en vodka.

Italiaanse hapjes 
€5,95 p.p.

• Bruchetta met gemarineerde paddestoelen en precozino.
• Bruchetta met tomaat, ui en rucola.
• Mini tramazinni (mini-sandwiches met div. Italiaans beleg).

Italiaanse
Buffetten



Buffet optie 1
€19,50 p.p.

Koude gerechten:
• Bruin en wit stokbrood met kruidenboter.
• Gesneden rollade en gerookte ham.
• Schalen met rundvlees en aardappelsalade.
• Visschotel bestaande uit gerookte makreel en zoute haring 
met uitjes.
• Diverse soorten rauwkost.

Warme gerechten:
• Huisgemaakte tomatensoep
• Gehaktballetjes in zoetzure saus
• Varkenssaté met satésaus
• Gemarineerde kipvleugeltjes
• Gebakken aardappelen of krieltjes
• Twee warme groenten
• Witte rijst en kroepoek

Buffet optie 2:
€24,50 p.p. 

Koude gerechten:
• Bruine en witte stokbroden met kruidenboter en tapenade.
• Fijngesneden rollade met kerriesaus.
• Dungesneden carpaccio met pijnboompitten.
• Mooi opgemaakte schalen met rundvlees- en zalmsalade.
• Gerookte zalm.
• Haring op roggebrood met gesnipperde uitjes.
• Gemengde slasoorten met verschillende dressings.

Warme gerechten:
• Huisgemaakte tomatensoep.
• Gesneden Franse beenham met honing-mosterdsaus.
• Gegrilde kipfiletstukjes met ananassaus.
• Ossenhaaspuntjes in stroganoffsaus.
• Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus.
• Gebakken aardappeltjes met gebakken spekjes en ui.
• Minikrieltjes
• Witte rijst

Dessertbuffet: 
€4,95 p.p.

• Keuze uit overheerlijke dessert en ijstaarten
• Warme chocolade- en vanillesaus
• Vers fruit

Gemixte
Buffetten



American Barbecue Standaard
€19,50 p.p. incl dessert.  
 

Vier stuks vlees per persoon:
• Canadian- barbecue worst
• Spicy kipfilet / Chickenwings
• Spare ribs
• “Buffalo Bill” kogelbiefstuk

Arrangement wordt verzorgd met:
• Stokbrood met kruidenboter, satésaus, knoflooksaus, 
shoarmasaus en cocktailsaus.
• Aardappelsalade, BBQ-salade, fruitsalade, komkommer, 
cowlsalade en flowermix.

Dessert:
IJstaarten & vers fruit.

Barbecue Extra large
€23,50 p.p. incl dessert

Idem als bovenstaande maar dan wordt het buffet uitgebreid 
met roerbakken van rauwkost/roerbakgroenten en vleessoorten 
zoals, shoarma, kipreepjes en varkenshaaspuntjes.

Dessert:
American Pie met roomijs.

Amerikaanse
Barbecues

Prijzen geldig bij minimaal 25 personen.

Vrij drinken 2,5 uur voor €15,- p.p. (incl. binnenlands gedistilleerd).


