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Voor de lekkere trek  

Warm, vanaf 15 personen, € 13,50 p.p. 
 

Shoarma 
Kipblokjes in ketjap saus 

Kipblokjes in satésaus 
Salade 
Sauzen 

Kruidenboter 
Broodjes 

Heeft u onze barbecue folder ook gezien? 
 

Wij kunnen aan al uw wensen voldoen. 
Staat uw wens niet in onze brochure? 

Informeer dan geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden. 



Buffet nr. 1  
Koud, vanaf 10 personen, € 9,95 p.p. 

 

Als basis gebruiken wij een ambachtelijke huzarensalade uit eigen keuken 
Asperges omwikkeld met onze goudbekroonde achterham 

Gevulde eitjes met een luchtige mousse 
Cervelaat 

Vers gebraden varkensfricandeau 
Rauwe ham 

Gesneden kipfilet 
Stokbrood geserveerd met kruidenboter 

Buffet nr. 2 
Koud, vanaf 10 personen, € 14,75 p.p. 

 

Als basis gebruiken wij een ambachtelijke huzarensalade uit eigen keuken 
Asperges omwikkeld met onze goudbekroonde achterham 

Gevulde eitjes met een luchtige mousse 
Paté en croute (paté omwikkeld met bladerdeeg) 

Noorse garnalen 
Gerookte zalmfilet 

Rauwe ham uit eigen rokerij met honingzoete meloen 
Stokbrood geserveerd met kruidenboter en tapenades 

Buffet nr. 3 

Koud/warm, vanaf 10 personen, € 16,50 p.p. 
 

Als basis gebruiken wij een ambachtelijke huzarensalade uit eigen keuken 
Asperges omwikkeld met onze goudbekroonde achterham 

Gevulde eitjes met een luchtige mousse 
Paté en croute (paté omwikkeld met bladerdeeg) 

Hollandse garnalen 
Gerookte zalmfilet 

Vers gebraden kalfsfricandeau met truffelmayonaise 
Gehaktballetjes in saus met witte rijst 

Stokbrood geserveerd met kruidenboter en tapenades 

Buffet nr. 4 

Koud/warm, vanaf 10 personen, € 19,75 p.p. 
 

Gehaktballetjes in saus 
Gekruide kipkluifjes 

Kipblokjes in zoetzure saus 
Gemengde salade met Serranoham 

Mozzarella-tomatensalade met een heerlijke pestodressing 
Diverse Spaanse worstsoorten 

Pepertjes gevuld met een zachte roomkaas 
Aardappelgratin en heerlijk gekruide rijst 

Stokbrood geserveerd met kruidenboter en tapenades 

Goudbekroond beenhambuffet 

warm, vanaf 10 personen, € 14,50 p.p. 
 

In plakken gesneden goudbekroonde beenham 
2 soorten rauwkostsalades 

Diverse sauzen 
Aardappelgratin en rijst 

Stokbrood met kruidenboter 

Stamppottenbuffet 

warm, vanaf 10 personen, € 16,50 p.p. 
 

2 soorten stamppot (de keuze is reuze) 
Gebraden saucijs 

Gehaktbal 
Hachee of goulash 


