Saladebuffet
€ 15,00 p.p.

Kaasplateau van diverse kazen van zuivelboerderij De Kern
Warme gehaktballetjes naturel, met satésaus en stroganoffsaus
Gevulde eieren
Gerookte makreel
Diverse soorten salades:
* huzarensalade
* eiersalade
* kip/kerrie
* ham/prei
* zalmsalade
* krabsalade

Dit buffet wordt geserveerd met stokbrood en diverse smeersels.

Het saladebuffet is zeer geschikt om uw feest te begeleiden. Echter is
dit buffet niet geschikt om als volledige maaltijd te serveren.

Minder dan 20 personen toeslag € 2,75 p.p.

Snackbuffet
€ 18,00 p.p.
Kaasplateau van diverse kazen van zuivelboerderij De Kern
Haring met een gesnipperd uitje
Eiersalade
Vissalade
Boerenham met asperges
Ardennerham + meloen
Huzarensalade
Gevulde eieren
Kippenvleugeltjes
Warme gehaktballetjes in stroganoffsaus en satésaus
Stokbrood, kruidenboter en diverse smeersels
Het snackbuffet is zeer geschikt om uw feest te begeleiden. Echter is
dit buffet niet geschikt om als volledige maaltijd te serveren.
Minder dan 20 personen, toeslag € 2,75

Koudbuffet
€ 27,50 p.p.
Huzarensalade
Vissalade
Gevulde eieren
Vitello Tonato
Ardennerham met frisse meloen
Haring met een gesnipperd uitje
Garnalen
Huisgerookte zalm
Makreel
2 verschillende sausjes
Rauwkost
Stokbrood en kruidenboter

minder dan 20 pers. toeslag van € 2,75

Warmbuffet
€ 28,50 p.p.
Combinatie koud en warmbuffet € 31,00 p.p.
Kopje heldere bouillon vooraf
Beenham
Varkensvlees in champignonroomsaus
Kip in Ketjapsaus
Biefstuk in Stroganoffsaus
Vispotje
Nasi
Rauwkost
Stokbrood en kruidenboter
*minder dan 20 pers. toeslag € 2,75

Uitbreiding bij buffet:
* Gebakken aardappelen € 0,75 p.p.
* Aardappel gratin
€ 1,00 p.p.

* Friet
€ 1,00 p.p.
* Bon femme garnituur
€ 1,50 p.p.
( geb. aard. met diverse groenten)

Als aanvulling een dessertbuffet bestaande uit:
Verschillende soorten bavarois, verschillende soorten ijs, diverse
huisgemaakte lekkernijen, warme kersen en vers fruit. Dit
dessertbuffet wordt geserveerd met een spetterend vuurwerk.
€ 7,00 p.p.

Buffet De Heerlijkheid
€ 37,50 p.p.
Vis zaligheden ( 3 soorten vis)
*
Mini carpaccio met Old Amsterdam kaas
*
Soepen parade van 3 soorten soep
*
Canadese beenham
Runderentrecote
Tongrolletjes in witte wijnsaus
Kipfilet in ketjap saus
Aardappel gratin
Bon femme garnituur
Rauwkost
Cocktailsaus en knoflooksaus
Stroganoffsaus en rode portsaus
Stokbrood met kruidenboter
Het voorgerechtje van vis, vlees en de soepenparade worden
uitgeserveerd. Het hoofdgerecht is in buffetvorm. Ook kunnen de
gerechtjes aangepast worden, bijv. 2 x vis of 2 x vlees. De
soepenparade kan vervangen worden door 1 grote kop soep.
*Minder dan 20 pers. toeslag € 2,75

Als aanvulling een dessertbuffet bestaande uit:
Verschillende soorten bavarois, verschillende soorten ijs, diverse
huisgemaakte lekkernijen, warme kersen en vers fruit.
Dit dessertbuffet wordt geserveerd met een spetterend vuurwerk.
€ 7,00 p.p.

Dessert Specials
IJscokar:

€ 2,50 pp.

4 Soorten ijs, wordt in hoorntjes geschept
2 Bolletjes ijs naar keuze
Kan ook tijdens een feestavond
Dessertbuffet:

€ 7,00 pp.

Verschillende soorten bavarois
Verschillende soorten ijs
Diverse huisgemaakte lekkernijen
Warme kersen
Vers fruit
Dit dessertbuffet wordt geserveerd met een spetterend vuurwerk
IJsbruidstaart

prijs op aanvraag

