
SOEP EN BROOD
2 soorten soep

Brood en dips

KOUDE GERECHTEN
Aardappelsalade 
met gebakken spekjes en pijpjeskruid

Pasta salade 
met Parmaham, rode pesto  
en bruschettas

Macaronisalade 
met ham, augurk, rode paprika  
en tomaat

Huzarensalade 
met rundvlees

Salade van gekookte eieren, 
groene kruiden en grove 
croutons van bruin brood

WARME GERECHTEN
Runderstoofvlees 
met ui, champignons en bacon

Gegrilde varkenshaasjes 
in een romige truffelsaus

Gebakken zalmfilets 
met een saus van roomkaas  
en basilicum

Diverse chipolattaworstjes 
met paprika salsa en zure uitjes

Ragout van kippendij 
met ketjap, sesam en groene asperges

Gehaktballetjes 
in een Italiaanse tomatensaus

Geroosterde bloemkool en bimi 
met vadouvankruiden en cashewnoot

Gebakken ratatouille  
van groente

Frites 
met cajunkruiden snacks

DESSERTS
Brownie 
van witte chocolade en kweepeer

Croquembouche 
van gevulde soesjes  
met chocoladesaus

Diverse soorten schepijs

Vruchtenbavarois

Vers fruit

Dinerbuffet
Vanaf 25 personen

€27,50 p.p | €16,50 per kind (4 t/m 11)
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EXTRA UITBREIDINGEN KOUDE GERECHTEN
Diverse salades + € 2,00 p.p.
tomaten, mozzarella, basilicum en vinaigrette van groene kruiden

Salade van zoetzure groen asperges,   + € 2,00 p.p.
Parmaham, ravioli gevuld met kaas en zure room

Salade van rucola   + € 2,00 p.p.
met carpaccio wraps van runderbief, Parmezaan en pijnboompitten

Thaise kipsalade,   + € 2,00 p.p.
met curry, kokos, citroengras en bleekselderij

EXTRA UITBREIDINGEN WARME GERECHTEN
Empenadas   + € 3,00 p.p.
met kip en guacamole

Gefrituurde mosselen   + € 3,00 p.p.
in gekruide broodkruim

Pizzapunten   + € 3,00 p.p.
met diverse toppings

Grote schaal nacho’s   + € 3,00 p.p.
met gehakt, cheddarkaas en paprika

Gebakken garnalen   + € 3,00 p.p.
met piri piri saus

Aardappelrosti   + € 3,00 p.p.

Beenham   + € 3,00 p.p.
met mosterdsaus

EXTRA UITBREIDINGEN DESSERTS
Kleine smoothies   + € 1,50 p.p.
van framboos en lemon/ mango en munt

Cheesecake   + € 1,50 p.p.
met Bastogne

Uitbreidingen dinerbuffet
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