Warm en koud buffet
Samen te stellen diner in buffetvorm, vanaf 20 personen.
U maakt vooraf aan ons kenbaar welke gerechten wij serveren.
3 koude gerechten, 2 hoofdgerechten en 2 bijgerechten
4 koude gerechten, 3 hoofdgerechten en 3 bijgerechten
4 koude gerechten, 4 hoofdgerechten en 3 bijgerechten

€
€
€

29,50
32,50
34,50

Moeilijk kiezen? U mag de keuze ook aan ons overlaten. Wij berekenen dan € 1,00 korting per persoon.
Koude gerechten:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Vitello tonato, kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
Gerookte makreel met rode biet, appel, avocado en frambozenazijn
Diverse gerookte vissoorten met venkelsalade en zoetzure komkommer
Salade Niçoise, Franse salade met boontjes, tonijn, ei, tomaat en olijven
Rundvleessalade met ouderwets draadjesvlees
Aardappelsalade met crème fraiche, spek, ui en bieslook
Klassieke rundercarpaccio met truffelmayonaise, rucola, Parmezaan en pijnboompitten
Salade caprese, buffelmozzarella, pomodori en basilicum met balsamico
Salade van gegrilde groenten, speltcouscous, babyspinazie en zongedroogde tomaat
Groene salade van komkommer, avocado, paprika, peultjes en croutons

De koude gerechten worden standaard geserveerd met twee soorten brood, boter en tapenade.
Warme gerechten:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tongscharfilet op seizoensgroenten met een saus van witte wijn en saffraan
Zalmfilet met prei, cherrytomaat, dille en room
Kipfilet gevuld met brie en pesto, omwikkeld met buikspek
Saté van varkenshaas met pindasaus
Rollade van kippendij met paddenstoelen en roomsaus
Varkensmedaillons ‘Stroganoff’
Boeuf Bourguignon
Varkensfilet met kruidenkorst op geroosterde groenten en rosevalaardappeltjes
Kruidige lamscurry met spinazie, tomaat en amandel
Aubergine Parmigiana, ovenschotel van aubergine, tomaat, mozzarella en Parmezaan
Spinaziequiche met zongedroogde tomaat en geitenkaas
Gnocchi in een kruidige tomatensaus met kappertjes en portobello

Bijgerechten:
□
□
□
□
□
□

Aardappelgratin
Friet
Groente van het seizoen
Puree van gewone en zoete aardappel met feta en koriander
Witte rijst of pilav rijst
Gepofte aardappel met kruidenroom

Bovenstaande is aan te vullen met een uitgebreid dessertbuffet

€

8,00

