Broodjes buffet
Vanuit een kraampje serveren wij verschillende heerlijke broodjes zodat uw gasten op elk gewenst
moment van het feest een broodje naar keuze kunnen laten maken. Deze broodjesbar blijft
onbeperkt open.
Saté Ajam
Broodje kipsaté met seroendeng, atjar en kroepoek
*
Broodje peelham
Pistoletje met peelham uit de klem
Met honingmosterd- of pepersaus
*
Bagel zalm
Bagel met roomkaas, gerookte zalm en dille
*
Pitabroodje Gyros
Grieks pitabroodje met gyros, sla en tzatziki
*
Croissantje ham en kaas
Croissantje met ham en kaas van onder de grill
*
Focaccia brood
Italiaans brood met bospaddenstoelen
*
Huzarensalade
Opgemaakte rundvlees salade met o.a.
ham/aspergerolletjes
gevulde eieren
gevulde tomaten
OPTIONEEL

Wijnbuffet met diverse Franse, Italiaanse en Spaanse wijnen
of
Bierbuffet met typische Belgische bieren
Diverse salades en kaassoorten
Vers afgebakken stokbrood en breekbrood
Kruidenboter en roomboter

Combi buffet
Ontvangst met een welkomstdrankje mousserende wijn
*
Wijnbuffet met diverse Franse, Italiaanse en Spaanse wijnen
of
Bierbuffet met typische Belgische bieren
Diverse salades en kaassoorten
Vers afgebakken stokbrood en breekbrood
Kruidenboter en roomboter

Upgrade
Bubbelsbuffet
Bierbuffet de luxe met o.a. flessen Maes, Desperado, Corona en Erdinger

*
Tijdens de avond serveren wij uit een kraampje:
Agnes Sorelsoep
Uiensoep
Peelham op pistolet
Croissant met brie en jam
Gegratineerde crab
Focaccia met bospaddenstoelen
Gerookte zalm op toast
*
1 buffet naar keuze
Frans, Italiaans, Oosters, Mexicaans, Hollands, Vegetarisch of Saladebuffet

Landen buffet
“De wereld rond”
(U mag 3 van onderstaande buffetten kiezen)
Ontvangst met een welkomstdrankje
Oosters buffet
Chinese tomatensoep
Nasi en Bami
Tjap Tjoy
Kipsaté met pindasaus
Babi Pangang
Atjar tjampoer
Atjar Ketimun
Kroepoek
Seroendeng
2 soorten sambal
Ketjap
Italiaans buffet
Pizza
Lasagne
Fusilli
(met bospaddenstoelen saus)
Kip met honing-mosterdsaus
Varkenshaas medaillons met tomatensaus
Pastasalade
Tomatensalade
Aardappelsalade met chorizo
Olijven
Parmezaanse kaas
Kruidenboter
Tomatenboter
Foccacia
Ciabatta
Frans buffet
Boeuf bourguignon
Zalmfilet in dillesaus
Huzarensalade
Bistrosalade
Gegratineerde aardappelen
Stokbrood, breekbrood, kruidenboter, roomboter
Kaasplateau met diverse Franse kazen

Mexicaans buffet
Kip met texmex saus en mango
Zoet-zure varkensreepjes met vruchtensaus
Mexicaanse runderstoofschotel
*
Gemengde sla
Paprika-wortelsalade
Aardappelsalade
Komkommersalade
Tomatensalade
*
Rijst
Tortillachips met tomatensalsa en guacamole (avocadopuree)
Vegetarisch buffet
Aardappelsalade met komkommer, cherrytomaatjes en bieslook
Salade van witte kool, wortel en bosui
Pasta salade met olijven en gedroogde tomaten
Mesclune salade met selderij, walnoot, appel en champignons
*
Olijven
Tapenade
Diverse broodsoorten
*
Risotto Funghi
Gebakken champignons met knoflook
Ovenschotel van courgette, aubergine, ui en mais, gegratineerd met oude kaas
Krieltjes met tuinkruiden
Zuid-Afrikaans buffet
Beesvleis Kaapstad
Zuid Afrikaanse runderstoofschotel
Vark Braai
Varkensvlees
Hoender Braai
Kip schotel
Soete patat
Zoete aardappels
Geelrys
Rijst met rozijnen
Beesvleis Slaai
Rundvlees salade
Tomaat-eier-ui slaai
Spinazie met courgette en spekjes
Mpumalanga salade
Groene salade met gerookte kip

Diner buffet de luxe
Ontvangst met een welkomstdrankje Kir

Voorgerechtenbuffet
Crème Agnes Sorel
Licht gebonden soep met een vulling van ham, prei,
champignons en kip
Uiensoep
Uiensoep geserveerd met een kaascrouton
Visschelp
Schelpje met diverse vissoorten en Hollandaise saus
Focaccia
Foccacia met knoflook, rozemarijn en olijfolie, geserveerd met gemarineerde paddenstoelen
en een pittige dip van geroosterde paprika’s

Hoofdgerechten buffet
Getrancheerde runderhaas met een pittige kruidenjus
Gebraden varkenshaas met een saus van champignons, uien, spekjes en Limburgse mosterd
Kip pesto gerold in spek
Met sesam gepaneerde zalmfilet in sojasaus
Gebakken zonnevis met limoensaus
Bospaddenstoelen risotto
Warme groenten van het seizoen
Salades van het seizoen
Aardappel gratin
Aardappel kroketten
Frietjes

Dessertbuffet
(optioneel)

Warm/ Koud buffet
Tijdens het feest serveren wij:
Piccolinis (mini pizza’s)
Gefrituurde visreepjes
Bittergarnituur
*
Soepenbuffet
Crème Agnes Sorel
Consommé Double
Tomatensoep
Stokbrood en kruidenboter
Salade
Huzarensalade met
ham/aspergerolletjes
gevulde eieren
gevulde tomaten
Diverse salades
*
Hoofdgerechtenbuffet
Varkenshaaspuntjes met champignonsaus
Vers gebakken frietjes
Aardappelgratin
Kip pesto gerold in spek
Witte rijst met erwten en paprika
Saté Ajam
Bami Goreng

Tapas buffet
“Een heerlijke buffet met diverse kleine gerechten”

Looksoepje | gamba | schaaldieren couscous
Gegrilde groenten

Gemarineerde paddenstoelen
Olijven | peppadews | zongedroogde tomaat

Mozzarella | Parmezaanse kaas | rucola
Gemarineerde sardientjes | gerookte zalm | paling | heilbot | garnalen

Runder carpaccio | vitello tonato

Parmaham met meloen | kipfilet & paprika |tabascodip
Gamba piri piri | vongole in knoflook

Gehaktballetjes | tomatensaus
diverse broodsoorten

