
 

Buffetlijst 

 

Prijzen zijn incl. BTW. 
Een buffet is te bestellen vanaf 15 personen  

Soep 

• Tomatensoep 

• Champignonsoep 

• Groentesoep 

• Courgettesoep 

• Mosterdsoep 

• Uiensoep 

• Aspergesoep (seizoen) 

• Pompoensoep (seizoen) 
 

1 soort: € 2,25 p.p. 
2 soorten: € 3,- p.p. 
 
 

Stokbrood met kruidenboter 
 
€ 1,- p.p.  
 
 

Koude schotel 

Gegarneerd met halve eieren en diverse rauwkost/ fruit 

€ 4,75 p.p. 
 
 

Luxe koude schotel met 
 

• gevulde eieren                                            

• asperges (in het seizoen vers) met ham 

• tomaatjes gevuld met een tonijnsalade 

• vers fruit 
(eieren, asperges, tomaatjes en fruit komen op aparte schalen) 
 

€ 7,50 p.p. 
 
 

Visschotel met diverse soorten vis   
 
Bijvoorbeeld makreel, haring, paling, garnalen, zalm of krab 

€ 5,75 p.p. 
 

 

 

 

 



 

Warm vlees/vis 

• Varkenshaasstukjes in champignonroomsaus 

• Kip kerrie 

• Kip/varkenshaas in zoetzure saus 

• Saté 

• Indiase curry 

• Gehaktballetjes in tomatensaus 

• Vis in witte wijnsaus 
 
2 soorten: € 5,75 p.p.  
3 soorten: € 7,50 p.p.  
 
 

Bijgerechten 

• Rijst/pasta  
€ 1,25 p.p. 
 

• Gebakken aardappels/aardappelgratin/aardappelpuree  
€ 1,75 p.p. 

 

• Warme groenten 
€ 1,75 p.p. 

 

• pastasalade met spekjes en een balsamicodressing 

• aardappelsalade met gerookte zalm 
 
€ 1,75 p.p. per salade 

 

• Koolsalade met stukjes mandarijn en een truffel-gemberdressing 

• Tomaten-basilicumsalade 

• Komkommersalade 
 
€ 1,25 p.p. per salade 

 
 

Hartige taarten 

 
• champignontaart met spekjes 

• spinazietaart (vegetarisch) 

• gerookte zalmtaart met dille 

• ham-aspergetaart (seizoen) 

• quiche met prei en garnalen 

• paprika-kaastaart (vegetarisch) 

• gehakttaart met basilicum 

• taart met gerookte kip, lente-ui en mais 

• broccolitaart met brie (vegetarisch) 
 
Groot (10 persoons): € 15,75 p/stuk, klein: € 1,75 p/stuk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Fingerfood/hapjes 
 
Te bestellen vanaf 25 stuks per hapje, totaal minimum aantal 75 stuks 

 
• Tomaatjes gevuld met tonijnsalade 

• Gevuld eitje 

• Spiesjes van tomaat en feta 

• Roggebrood met brie en sjalottencompote 

• Kipkroepoekjes met kerrie-appeldip 

• Bruschette met keuze uit:  
  Met gerookte zalm en kruidenkaas 
 Serranoham en pecorino 

• Fruit in een glaasje met port en krokant gebakken parmaham 

• Kerriegehakt in bladerdeeg 

• Kip met mangochutney gerold in bacon 

• Wrap met avocadosalade en kip 

• Zalmmousse met gerookte zalm en kommer in safraandressing  

• Gevulde tomaten met garnalen en avocado 

• Garnalensalade in een glaasje 

• Gevuld gehaktballetje 

• Wrap met dadels, nootjes en honingcrème 

• Krokant poffertje met zalm en wasabimayonaise 

• Muffin met spinazie en gedroogde tomaatjes 

• Avocadomousse met garnalen 
 
€ 1,25 p/stuk 

 
 

Italiaans buffet 
 
• Crostini en ciabata met: 

Rucola crème 
Tomatentapanade  
Geroosterde paprika met ansjovis 

• Gevulde champignons 

• Carpaccio  

• Met mozzarella gevulde tomaat 
• Bladerdeegrolletjes gevuld met pesto, Parmaham en parmezaanse kaas 

• Pasta salade met spekjes, paprika en een balsamicodressing 

• Pasta salade met gerookte zalm 

• Meloen met Parmaham 

 
€ 15,-  p.p. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Frans buffet 
 

• Prei vichysoisse (preisoep) 

• Miniquiche (diverse soorten, zie ook hartige taarten)  

• Boeuf Bourguinon (Bourgondische runderragout) 

• Kip in een calvadossaus 

• Vis met een witte wijnsaus en ardennerham 

• Salade met sperzieboontjes, rucola en walnoten 

• Aardappelgratin 

• Stokbrood met kruidenboter 
 
€ 15,75 p.p. 
 
 

Mexicaans buffet 
 
• Mexicaanse tomatensoep 

• Gehaktschotel met zoete aardappel 

• Kipdrumsticks in chilisaus 

• Visfilet in salsa verde 

• Avocado-maissalade 

• Rijst 

• Tortillachips 
 
€ 13,50  p.p. 
 
 

Oosters buffet 
 

• Champignonsoep met bosuitjes en koriander 

• Viscurry (mild, geurig en vol oosterse smaakaccenten) 

• Reepjes varkensvlees in zoetzure saus  

• Kipsaté 

• Rijst 

• Frisse salade met o.a. komkommer, ananas, taugé, bleekselderij 

• Oosterse roerbakgroenten met cashewnoten 

• Kroepoek 
 
€ 15,75  p.p. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Broodjes 
 
Te bestellen vanaf 5 stuks per broodje, totaal minimum aantal 15 stuks 
 
Zacht broodje bruin/wit 

• Kaas 

• Diverse vleeswaren 
 
€ 2,25 p/stuk 
 
 
Pistolet bruin/wit 

• Gezond  

• Tonijnsalade  

• Kipsalade  

• Eiersalade 

• Mozzarella, tomaat, rucola 

• Brie, honing, walnoot 
 

€ 3,25 p/stuk 
 
 
Pistolet bruin/wit 

• Kip, knolselderijsalade, appel, walnoot 

• Gerookte zalm, avocadocrème, bieslook  

• Gegrilde aubergine, geitenkaas, honing 
 
€ 4,50 p/stuk 
 
 

Bezorging 
 
Is mogelijk in overleg 
 
  

Serviesgoed en afwas 
 
Soepkop met bestek en servet  
€ 0,50 p.p. 
 
Dinerbord met bestek en servet   
€ 0,50 p.p. 
 
Indien u de afwas van schalen, borden, bestek liever niet zelf doet, dan zijn 
de kosten daarvoor  
€ 1,- p.p. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


