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Hapjesbuffet
(Vanaf 25 personen)
Koude gerechten:
 Glaasjes krieltjes salade met uitgebakken spekjes
 Spiesje van gerookte kip en ‘tasty tom’ tomaat
 Soesje gevuld met room paté en een karamel topping
 Gemarineerde gehaktballetjes
 Limburgse rauwe ham
 Limburgs roggebrood met katenspek
 Wraps van gerookte kip met paprika roomkaas
Kaasplankje met kazen van kaasboerderij Mertens uit Kessel:
 Boeren jong belegen kaas
 Hollandse brandnetelkaas
 Oude kaas
 Limburgse mosterd
Visgerechten:
 Gemarineerde bruschetta scampi spiesjes
 Glaasjes forel mousse
 Romige krabsalade
Salades:
 Romige eiersalade
 Frisse farmer salade
Broden en overige:
 Diverse luxe minibroodjes
 Knapperig stokbrood
 Romige kruidenboter
 Boerenroomboter
26 t/m 50 personen: € 19,95 per persoon
51 t/m 100 personen: € 16,95 per persoon
Vanaf 101 personen: € 14,95 per persoon
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Mediterraans Tapas buffet
(Vanaf 25 personen)

Diversen brood:
 Knapperig stokbrood
 Ciabatta
 Tortilla chips met Cajun saus
 Olijven tapenade
 Tomatenboter
Vleesgerechten:
 Chorizo-olijf spiesje
 Serranoham met meloen
 Albondigas (spaanse gehaktballetjes)
Salades en overige gerechten:
 Puntjes Tortilla Espanola (omelet op Spaanse wijze)
 Spiesje gemarineerde mozzarella met sherry tomaatje
 Spaanse aardappelsalade met ei, Spaanse worst, rode ui,
bieslook en crème
fraiche
 Rijk gevulde Italiaanse pasta salade
Overige:
 Wraps van dadel, feta en rucola
 Wraps van kip met paprika roomkaas
 Bruchetta garnaaltjes op spies
26 t/m 50 personen: € 21,95 per persoon
51 t/m 100 personen: € 18,95 per persoon
Vanaf 101 personen: € 16,95 per persoon

Warme uitbreidingen hapjesbuffetten
(vanaf 25 personen)
Het is mogelijk om alle drie bovenstaande hapjesbuffetten uit te
breiden met de volgende warme gerechten (of een combinatie
van):
XL garnalen spiesjes in knoflook kruidensaus € 2,95 per persoon
Op een bedje van Tagliatelle
Varkenshaasspies in zoete tomatensaus

€ 2,95 per persoon

Gehaktballetjes in tomatensaus

€ 2,25 per persoon

Empenada’s
€ 1,95 per persoon
(Spaanse bladerdeeghapjes met gehakt-groenten vulling)
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Warm/koud buffet 1
Warme gerechten:
 Varkenshaas in dragonsaus
 Kip in zoete paprikasaus
 Gebakken rijst met groentjes
Koude gerechten:
 Rijk gevulde aardappel salade
 Glaasje kalfspastei met cranberry compote
 Ardennerham met Galia meloen
 2 soorten rauwkost salade
Overige:
 Knapperig stokbrood
 Romige kruidenboter met verse kruiden
T/m 25 personen: € 20,95 per persoon
26 t/m 75 personen: € 17,95 per persoon
Vanaf 75 personen: € 16,95 per persoon
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Warm/koud buffet 2
Warme gerechten:
 Varkenshaas in romige champignonsaus
 Op de huid gebakken zalm geserveerd met een witte wijn
saus op tagliatelle
 Warme aardappel garnituur
Koude gerechten:
 Krieltjes salade met uitgebakken spekjes en bieslook
 Gevulde eitjes
 Ardennerham met Galia meloen
 2 soorten rauwkost salade
 Vers fruit salade
Overige:
 Knapperig stokbrood
 Luxe mini broodjes
 Romige kruidenboter met verse kruiden
T/m 25 personen: € 22,95 per persoon
26 t/m 75 personen: € 19,95 per persoon
Vanaf 75 personen: € 18,95 per persoon
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Warm/koud buffet 3
(Vanaf 25 personen)

Warme gerechten:
 Speenvarken medaillons in truffel saus
 Rijk gevulde runderstoofpot
 Warme aardappel garnituur
Koude gerechten:
 Krieltjes salade met uitgebakken spekjes
 Gevulde eitjes
 Serrano ham met Galia meloen
 Glaasjes kalfspastei met cranberry compote
 2 soorten rauwkost salade
 Vers fruit salade
Visspiegel (koud):
 Gepocheerde zalm met bruschetta kruiden
 Gerookte forel
 Mierikswortel-dille saus
Overige:
 Knapperig stokbrood
 Luxe mini broodjes
 Romige kruidenboter met verse kruiden
26 t/m 75 personen: € 22,50 per persoon
Vanaf 75 personen: € 21,50 per persoon
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Warm/koud buffet 4
(Vanaf 25 personen)

Warme gerechten:
 Runderstoofpot
 CLaress filet met rose pepertjes saus en tagliatelle
 Kip zoete paprika saus
 Roseval aardappeltjes met rozemarijn
Plankje vlees:
 Coppa di parma
 Serranoham
 Mediterrano fuet met walnoot
 Hoeveworstje met tijm
Koude gerechten:
 Glaasje krielsalade, spekjes, bieslook
 Wrap dadels, feta, rucola, nootjes
 Wrap gerookte kip paprika roomkaas
 Glaasje orzo pasta, nootjes, anijs en mozarella
Visspiegel:
 Gemarineerde scampi
 Gemarineerde zalm
 Sushi van lontongrijst, paling avocado creme
Salades:
 Gemengde bladsalade
 Couscous salade tomaat, gebrande paprika en chiracha
Overige:
 Rustique stokbrood
 Zuurdesem bruinbrood
 Hoemoes met Pargamena brood
 Kruidenboter
26 t/m 75 personen: € 25,50 per persoon
Vanaf 75 personen: € 24,50 per persoon
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Lunchbuffet 1
Sandwich van Turks brood, belegd met:
 Kruidenkaas met bieslook
Stokjes (1/6 stokbrood), rijkelijk belegd met sla, tomaat en:
 Jong belegen kaas met pesto en rucola
 Gekookte ham en ‘mosterd creme’
Wraps van:
 Gerookte kipfilet en paprika roomkaas
 Dadels, feta kaas & rucola
Salades:
 Rauwkost salade
 Vers fruit salade
Soep, keuze uit:
 Rijk gevulde paprika-tomaat soep
 Heldere runderbouillon met rundvlees en groenten
 Romige prei/doperwten-soep met gehakt eitje en spek
crunch
 Aspergesoep met ham (alleen in seizoen)
(Vanaf 25 personen kunt u ook 2 soorten soep nemen)

T/m 25 personen: € 20,95 per persoon
26 t/m 75 personen: € 17,95 per persoon
Vanaf 75 personen: € 16,95 per persoon
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Lunchbuffet 2
(Vanaf 25 personen)

Diverse zachte en harde broodjes, rijkelijk afgegarneerd en belegd
met:
 Cervelaat met augurk
 Kipfilet met paprika spread
 Gekookte ham met mosterd creme
 Jong belegen kaas met rucola en pesto
Salades:
 Rauwkost salade
 Vers fruit salade
2 soorten soep:
 Rijk gevulde paprika-tomaat soep
 Heldere runderbouillon met rundvlees en groenten
 Romige prei/doperwten-soep met gehakt eitje en spek
crunch
 Aspergesoep met ham (alleen in seizoen)
(Vanaf 25 personen kunt u ook 2 soorten soep nemen)

T/m 25 personen: € 18,95 per persoon
26 t/m 75 personen: € 15,95 per persoon
Vanaf 75 personen: € 14,95 per persoon

Brunchbuffet
(Vanaf 25 personen)

Diverse zachte en harde broodjes, rijkelijk afgegarneerd en belegd
met:
 Cervelaat met augurk
 Kipfilet met paprika spread
 Gekookte ham met mosterd creme
 Jong belegen kaas met rucola en pesto
Salades:
 Rauwkost salade
 Vers fruit salade
Warm vlees, keuze uit:
 Gehaktballetjes in tomatensaus
 Kip in zoete paprika saus
 Varkenhaas in dragonsaus
(Vanaf 25 personen kunt u ook 2 soorten warmvlees nemen)

26 t/m 75 personen: € 18,95 per persoon
Vanaf 75 personen: € 17,95 per persoon
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