Buffetten
Salade buffet :
Amerikaanse rauwkostsalade
Wortelsalade
Komkommersalade
Waldorfsalade
Komkommer-meloen salade
Mexicosalade cancun
Boerensalade met fetakaas
Pastasalade
Aardappelsalade
French dressing
Cocktail dressing Parijs
Vinaigrette

Salade van witte kool, selderie en wortel
Salade van wortel in sinaasappel-citroen dressing
Salade van komkommer in heldere dressing
Salade van selderie, ananas, mandarijn
en appel in een romige dressing
Salade in een dillen-yoghurt dressing
Salade van kidneybonen, maïs en paprika
in een pikante dressing
Salade van tomaat en paprika in een
milde vinaigrette
Salade van pasta met tomaat in yoghurtdressing
Salade van aardappel, ei en augurk in mayonaise
Dressing met mosterd kruiden, witte wijn en knoflook
Dressing op basis van cocktailsaus
Dressing van witte wijn met olie en azijn

300 gram p.p.

Dessert buffet :
Longeur van sinaasappel
Longeur van chocolade
Bosvruchten taart
Aardbeien taart
Blues taart
Hazelnoot taart
Cheesecake
Bombe caramel peer
Exotique Caribean taart
Soezentaart

Bavarios van sinaasappel
Bavarios van chocolade
Bavariose taart van bosvruchten 16 cm
Bavariose taart van aardbei 16 cm
Bavariose taart bosbessen met bosbessen on top en
Merenque 16 cm
Bavariose taart van hazelnoot 16 cm
Traditioneel Engels recept met bosbessen
Bavarios bombe van caramel peer 19 cm
Bavariose taart van mango en passie 20cm
Taart van opgestapelde soesjes, gevuld met slagroom
Op een luchtige roomboterbodem

245 gram p.p.

Hollands buffet :
Erwtensoep
Hollandse kaassalade
Friese boontjessalade
Bonte rauwkostsalade
Zuurkool stamppot
Speklapje, rookworst
Jus
Hachee
Rode kool en appeltjes
Gekookte krielaardappeltjes
Rijstpudding
Rote grütze
Verse fruitsalade
1060 gram p.p.

Een klassieker
Goudse kaas, spekjes, komkommer en appel in een
kruidensaus
Salade van groene boontjes en fijngesneden uitjes in
een heldere dressing
Frisse salade van paprika,selderij,komkommer, mais en
romige dressing
Vegetarische stamppot

Schotel met rundvlees en uien

Rode vruchtengelei

Vlaams buffet :
Witlof-roomsoep
Prei ham salade
Aardappelsalade met spek
Komkommersalade
Runderstoverij
Coq au vin
Konijnenboutjes
Kipragout
Groentelasagna
Aardappelgratintaart
Longeur van mango
Verse fruitsalade

Romige soep van witlof
Gekookte ham met prei in een romige dressing
Aardappelsalade met spekjes en ui
Frisse komkommer in heldere dressing
Traditionele vlaamse runderstoofschotel
Haantje in rode wijnsaus
Konijnenboutjes met geuze en pruimen
Zoals de Vlamingen het lekker vinden
Vegetarische lasagne ven verse groenten
Langwerpig bavarois van mango en cake

1005 gram p.p.

Italiaans buffet :
Italiaanse tomatensoep
Courgette schijfjes
Antipasti misto ‘Quattro olive’
Tortellinisalade
Tomatensalade
Kalfsstoofschotel
Spirelli tricolore
Ratatouille
Tortellini ricotta
Lasagna bolognese
Tiramisú
Verse fruitsalade

Tomatensoep met stukjes tomaat
Gegrild en ingelegd in olie
Griekse olijven met verrassende vullingen
Salade met tortellini, broccoli en kalkoenborst in
een basilicum-room mayonaise
Salade van tomaat met ui en kruiden in vinaigrette

Groenteschotel met verse tuinkruiden in tomatensaus
Pasta gevuld met ricottakaas in een tomatensaus
Lasagna met h.o.h. gehakt, tomatensaus, béchamel en
geraspte kaas
Italiaanse specialiteit van amaretto en koffie

985 gram p.p.

Mediterriaans buffet :
Soupe a l”oignon
Delicatesse aardappelsalade
Olijven
Ensalada dit vitale
Toscaanse prei salade
Toscaanse kipschotel
Ratatoulli
Fusilli tricolore
Paella
Moussaka
Witte chocolademousse
Ensalada di frutas
1025 gram p.p.

Overheerlijke Franse Uiensoep
Aardappelen in een delicate romige mayonaise
Mix van zwarte en groene olijven
Salade van paprika, komkommer, appel en tomaat in
een frisse citroenvinaigrette
Salade van prei, appel, ei, mandarijn en ananas in een
kostelijke roommayonaise
Schotel van kip met champignons en paprika in een
romige tomatensaus
Schotel van dagverse groenten
Pasta
Spaans rijstgerecht met kip en zeevruchten
Gegratineerd aardappelgerecht met aubergine en h.o.h.
gehakt in een tomatensaus
Luchtige mousse van witte chocolade
Verse fruitsalade

Indonesisch buffet :
Soto ajam
Nasi goreng
Mihoen
Ajam asem manis
Daging redang
Babi ketjap
Sateh ajam
Satehsaus
Ikan goreng
Dadar isi saus
Sambal goreng boontjes
Sayur lodeh
Sambal goreng telor
Atjar tjampur kuning
Krupuk
Serundeng
Sambal badjak
Spekkoek
Verse fruitsalade

Krachtige heldere kippenbouillon
Gebakken rijst
Dunne chinese bami
Gefrituurde kip in zoetzure saus met ananas
Rundvlees in een kokossaus
Gesmoord varkensvlees in ketjap
Stokjes saté
Indonesische pindasaus
Stukjes gebakken victoriabaars
Rode Indonesische saus
Boontjes en bamboespruiten in pittige saus
Gemengde groeten in kokosbouillon
Eieren in pikante saus
Gemengde groeten in het zuur
Garnalen chips
Melange van gemalen kokos en pinda’s
Gelaagde kruidcake

980 gram p.p.

Zuid-Amerikaans buffet :
Sopa de tomate con plate
Amerikaanse coleslaw
Mexico salade “Cancun”
Salade mixte herebe
Pepperpot
Carbonade de pollo picante
Spareribs
Mexicaanse rijst
Papa’s a la huanciana
Groentecurry
Longeur van manga en cocos
Verse fruitsalade
965 gram p.p.

Tomatensoep met een vleugje room
en schijfjes banaan
Salade van witte kool en wortel
Salade van kidneybonen, maïs en paprika
Salade van paprika, komkommer, appel en tomaat
Stoofschotel van rund en kip met rode pepers
Gestoofde kipkarbonades in pikante kokossaus
Knapperig gegrilde varkensribjes
Rijst met Mexicaans garnituur
Krielaardappeltjes in een zachte knoflookroomsaus
Groenten in een kruidige currysaus
Langwerpige bavarois van manga, kokos en cake

Tapas buffet :
Sopa de tomate
Tapenade tricolore*
Tonijnsalade sur mer*
Salade frutti di mare
Braadrolletjes
Gamba carmarque
Couscous salade Maghreb
Italiaanse bonensalade
Delicatesse aardappelsalade
Gegrilde champignons
Anti pasti misto “Olijven trio”
Courgette schijfjes
Gevulde cocktailtomaten
Tapa kalfsballetjes provencaals
Kipkluifjes
Calamares

Italiaanse tomatensoep
Heerlijke op een stukje stokbrood
Spread van tonijn, appel, tomaat en paprika
Geserveerd met stokbrood
Combinatie van rivierkreeft, inktvis, garnalen en olijven,
afgemaakt met een knoflook vinaigrette
Gamba’s in een knoflook-kruidendressing
Couscous met kikkererwten, wortel, courgette,
aubergines, tomaat en uitjes
Met ui en tomaat in een heldere kruidendressing
Aardappelen in een delicate romige mayonaise
Gegrild en ingelegd in milde olijfolie
Met amandel, paprikapasta en knoflook
Gegrild en ingelegd in milde olijfolie
Tomaatjes met roomkaas
Kalfsballetjes in kruidige tomatensaus
Gebakken inktvisringen

785 gram p.p.

Tex-Mex buffet :
Pompoensoep
Nacho chips
Maïssalade
Coleslaw
Mexico salade “Cancun”
US Taco’s
Taco kip vulling
Salsa picante
Sour cream
Guacamole
Albondigas
Chili con carne
Kipreepjes cajun
Kipkluifjes
Bruinen chocolademouse
Verse fruitsalade
925 gram p.p.

Vegetarische soep op basis van pompoen
Pittige Mexicaanse chips
Salade van maïs, appel, ui en dressing
Salade van witte kool, wortel en selderie
Salade van kidneybonen, maïs en paprika
Krokante maïstortillia in de vorm van een maan
Complete vulling met kip en groeten
Pittige saus van grove stukjes tomaat
Zure room
Pittige mexicaanse saus van avocado met japalenos
Kalfsballetjes in kruidige tomatensaus
Bonenschotel met rundvlees
Gebakken reepjes kipfilet met cajunkruiden
Luchtige mousse van bruine chocolade

Oosters buffet :
Chinese tomatensoep
Nasi goreng
Nasi kuning
Kaeng karee kai
Daging smoor
Babi pangang
Rempahballetjes ketjap
Ikan bali
Sayur kuning
Tjap tjoy vegetarish
Atjar tjampur kuning
Krupuk
Serundeng
Verse fruitsalade

Tomatensoep met Chinese kruiden
Gebakken rijst
Witte rijst
Romige kerrie schotel met kip
Gekruid en gesmoord rundvlees
Varkensvlees in zoet-zure saus
Gehaktballetjes in ketjap
Gebakken makreel in pikante saus
Gemengde groenten in kerrie-bouillon
Stoofschotel van groeten
Gemengde groenten in het zuur
Garnalen chips
Melange van gemalen kokos en pinda’s

945 gram p.p.

Thais buffet :
Tom yam gai
Kaeng karee kai
Kaeng daeng moo
Kai pad med manuang himapan
Pak pad ruam mit
Tow hoo massaman
Khao suay
Khao pad
Atjar tjampur kuning
Krupuk
Serundeng
Sambal badjak
Pandan koek
Verse fruitsalade

Kippenbouillon met klappermelk & Thaise kerrie
Roomzachte kipkerrieschotel met een vleugje kokos
Pittig varkensvlees in currysaus
Kipvariatie met cashewnoten
Thaise groetenschotel
Pittige curry van tahu en kouseband
Gestoomde witte jasmijnrijst
Gebakken rijst met groenten
Gemengde groenten in het zuur
Garnalen chips
Melange van gemalen kokos en pinda’s
Gelaagde Thaise kruidcake

985 gram p.p.

Surinaams buffet :
Pinda soep
Atjar met komkommer
Fruit salade
Tjauw min
Witte rijst
Moksi meti
Bruine bonen met kip
Telo
Bakkeljouw
Roti kip
Roti aardappel
Roti boontjes
Roti vellen
Bakabana
1040 gram p.p

Surinaamse dunne bami
4 soorten vlees
Gebakken cassave
Zoute vis

Gebakken banaan

Stamppot buffet :
Erwtensoep
Boerenkool
Hutspot
Zuurkool
Gebakken spekjes
Jus
Rookworst
Speklap
Klapstuk
910 gram p.p.

Captains diner :
Kapucijners
Bruine bonen
Aardappels gekookt
Speklappen
Filetlapjes
Kleine worstjes
Spekjes uitgebakken
Uitjes gebakken
Jus
Spekvet
Augurken blokjes
Amsterdamse ui
Ui blokjes rauw
Paprika gesneden
Bonte salade
Mayonaise
piccalilly
1020 gram p.p.

Buffet Mikado :
Tomaten cremesoep
Kippensoep
Huzarensalade
Rundvleessalade
Zalmsalade
Stokbrood
Kruidenboter
Saté
Gebakken uitjes
Kroepoek
Mix vis
Garnalen
Varkenshaas medaillons
Diverse salades
1000 gram p.p.

zachte roomboter met knoflook en peterselie
geroosterde kipstukjes in pindasaus
garnalen chips
pangasiusfilet in combinatie met reepjes tong en
aangevuld met garnalen.
overheerlijke garnalen in de knoflookolie
medaillons van varkenshaas in de peperroomsaus

Turks buffet [ Halal ]
Mercimek corba
Haydari meze
Kisir / tabule
Arroz pilav
Bulgar pilav
Kofte in tomatensaus
Kip tajine
Turkse macedoine
Gevulde aubergine
Icli kofte kip
Mini pitta kipdoner
Baklava

Turkse linzesoep
Salade van yoghurt met knoflook en wortel
Salade van bulgar, peterselie, ui, augurk en verse
kruiden
Rijst met erwten,mais,wortel en dille
Bulgar met linzen en erwten
Gekruide rundergehaktballetjes in tomatensaus
Tajine van kippenvlees, couscous-groenten en gedroogd
fruit
Pittige groentemix van o.a. paprika, wortel en ui
Aubergine gevult met o.a. rundergehakt, bulgar en
groenten
Turkse kroket gevuld met kippengehakt
Mini pita gevuld met kipdonor en zoetzuur
Tuks zoet dessert van filodeeg en Pistache

910 gram p.p.

Prijzen buffetten :
Salade buffet

€ 10,00

Dessert buffet

€ 10,00

Hollands buffet

€ 17,50

Vlaams buffet

€ 17,50

Italiaans buffet

€ 17,50

Mediterriaans buffet

€ 17,50

Indonesisch buffet

€ 17,50

Zuid-Amerikaans buffet

€ 17,50

Tapas buffet

€ 17,50

Tex-Mex buffet

€ 17,50

Oosters buffet

€ 17,50

Thaise buffet

€ 17,50

Surinaams buffet

€ 17,50

Stamppot buffet

€ 17,50

Captains diner

€ 17,50

Buffet Mikado

€ 23,50

Turks buffet

€ 21,50

De aangegeven prijzen zijn vanaf 40 personen en exclusief B.T.W.
Alles wordt kant en klaar in onze speciale thermoboxen aangeleverd bij uw thuis of op
locatie.

