
 

Koud buffet 1       € 16,95 per persoon 

Huis gebraden rosbief 

Huis gebraden gehakt 

Gevuld tomaatje met krab 

Vers gestoomde zalm 

Gevuld eitje 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit.  

 

Koud buffet 2       € 19,95 per persoon 

Coburgerham met meloen 

Varkensgebraad 

Rundercarpaccio 

Huis gerookte zalm 

Gevuld tomaatje met Hollandse garnalen 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit.  

 

Koud buffet 3       € 20,95 per persoon 

 

Beenham met asperges  

Huis gebraden rosbief 

Varkensgebraad 

Vers gestoomde zalm 

Gevuld tomaatje met hollandse garnalen 

Gevuld eitje 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit.  

 

 



Koud buffet 4       € 22,95 per persoon 

Beenham met asperges 

Huis gebraden gehakt 

Huis gebraden rosbief 

Varkensgebraad 

Vers gestoomde zalm 

Gerookte makreelfilet 

Perzik gevuld met tonijn 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit. 

 

Koud buffet 5       € 26,95 per persoon  

Coburgerham met meloen 

Beenham met asperges 

Gebraden kip filet 

Runder carpaccio 

Huis gerookte zalm 

Gevuld tomaatje met krab 

Gerookte paling filet 

Gevuld eitje  

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit.  

 

Koud & warm buffet 6      € 32,95 per persoon 

Koud: 

Rundercarpaccio 

Huis gebraden gehakt 

Coburgerham met meloen 

Huis gerookte zalm 

Gevuld eitje 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit.  

Warm: 

Kalkoen rolletjes gevuld met gehakt en witlof in een heerlijke portsaus. 

Scampi in diabolique saus  

Aardappel gratin of Provençaalse aardappeltjes. 



Koud & warm buffet 7      € 32,95 per persoon 

Koud: 

Varkensgebraad 

Coburgerham met meloen 

Vers gestoomde zalm 

Gevuld tomaatje met krab 

Huis gebraden gehakt 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit.  

Warm: 

Kip filet in peper roomsaus 

Beenham in mosterdsaus 

Aardappel gratin of Mexicaanse aardappeltjes. 

 

Koud & warm buffet 8      € 32,95 per persoon 

Koud: 

Vitello tonato 

Huis gebraden rosbief 

Huis gebraden gehakt 

Huis gerookte zalm 

Gevulde perzik met tonijn 

Gevuld eitje 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 

Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit. 

Warm: Huis gemaakte vol-au-vent 

Visserspotje met verse zalm, scampi in een heerlijke kreeftensaus 

Aardappel gratin of Provençaalse aardappeltje. 

 

Koud & warm buffet 9      € 29,95 per persoon 

Koud: 

Rundercarpaccio 

Varkensgebraad 

Beenham met asperges 

Gerookte markreelfilet 

Gevuld tomaatje met Hollandse garnalen 

Huis gemaakte salade van: aardappel, tomaat, komkommer·rauwkost, vers afgebakken 

stokbrood en diverse sausjes. 



Al onze buffetten worden mooi afgewerkt met vers fruit. 

Warm: 

Huisgemaakte saté met saté saus 

Varkenshaas in champignonsaus  

Aardappel gratin of Provençaalse aardappeltjes. 

 

Om zelf samen te stellen!     Aanvulling     

Pasta met kip en ananas     € 3.50     

Pasta met kaas en fijne groenten     € 3,50     

Huis gemaakte tomaten soep     € 3,50     

Huis gemaakte kreeftensoep     € 4,50     

Huis gemaakte champignonsoep     € 3,95     

Aardappel kroketten       € 2,50     

Aardappel gratin       € 2,50     

Provençaalse aardappeltjes      € 2,50      

Mexicaanse aardappeltjes      € 2,50     

Vol- au-vent       € 6,50     

Stoverij        € 7,50                

Kalkoenfilet in veenbessensaus     € 9,95     

Kipreepjes op Toscaanse wijze     € 6,95      

Kip filet in peper roomsaus     € 5,95      

Tongrolletjes in wittewijn saus     € 8,95      

Gehakt balletjes in tomatensaus    € 5,95     

Visserspotje met zalm en scampi    € 8,95     

Vispannetje       € 9,95     

Filet mignon in peperroomsaus     € 11,95    

Saté met saté saus      € 6,95     

Varkenshaas in champignonsaus    € 8,95     

Eenden filet in sinaasappelsaus    € 9,95     

Beenham in mosterdsaus     € 8,95      

Kalkoenpochetta      € 9,95     

Zalm in kreeftensaus      € 7,50     

Groenten bordje      € 5,95     

Uiteraard is het mogelijk de buffetten te combineren of zelf samen te stellen.  

De prijs wordt hierop aangepast  

Wenst u bediening op u feest of evenement dan rekenen wij hier € 25,00 per bedienend 

persoon per uur voor. 

Gratis gebruik van borden, bestek, servetten en warm houd toestellen.  



 

Desserts:        Prijs per persoon 

Crème brulee         € 3,95 

Chocolade mouse        € 3,95 

Tiramisu         € 4,95 

Cup vanille met mango en passion fruit     € 3,95 

Hartige bol chocolade met een krokante vulling    € 4,95 

Assortiment mini glaasjes        € 8,95 

Grand dessert         € 14,95 

   

Taarten        Prijs op aanvraag 

Passievrucht  

Framboos 

Tiramisu-speculaas  

Duo van chocolade  

Chocolade praline  

 

Andere taarten of dessert kunt u in overleg met ons samenstellen. Wij hebben een 

ruimaanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


