januari ’22

Hapjesbuffetten
Deze buffetten worden tegen deze prijs geleverd vanaf 15 personen.
Voor buffetten tot 15 personen is de meerprijs €1,50 per persoon.
Borden of gebakschotels en bestek zijn bij de prijs inbegrepen, mits
schoon retour.

Hapjesbuffet 1 (koud/warm):
5 koude gesorteerde en luxe hapjes per persoon
2 warme gehaktballetjes in saté- of zigeunersaus
3 gefrituurde assortihapjes
Stokbrood met sauzen, kruidencrème en tapenade
Prijs per persoon:

€9,95

Hapjesbuffet 2 (koud):
Zalmsalade
5 gesorteerde en luxe hapjes
3 koude sauzen/kruidenboter/tapenade Kaasplank
Prijs

Rundvleessalade
Diverse soorten brood
Meloen/ham
per persoon:

€11,95

Prijs per persoon:

€13,95

Hapjesbuffet 3 (koud):
Rundvleessalade, pastasalade
Zalmsalade, boerenei-salade in glaasjes
5 gesorteerde en luxe hapjes
Diverse soorten brood/stokbrood
3 koude sauzen/kruidenboter/tapenade
Meloen/ham
Haringplateau met roggebrood en uitjes
Vers fruitsalade
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Hapjesbuffet 4 (koud/warm):
Rundvleessalade, pastasalade , fruitsalade
Scharreleisalade / tonijnsalade in glaasjes
5 Gesorteerde en luxe hapjes op etagères
1 Amuseglaasje beenham / zalm of gamba
Diverse soorten brood / stokbrood
3 Koude sauzen / kruiden crème / tapenades
Meloen met ham
Kaasplank
Haringplateau met roggebrood en uitjes
2 warme gehaktballetjes in radjasaus / borrelpootjes
1 kipdij satéstokje in satésaus
Prijs per persoon:

€16,95

Hapjesbuffet 5 “de luxe” (koud/warm):
Rundvleessalade / zalmsalade / pastasalade
Kip / kruiden salade / scharreleisalade in glaasjes
5 Gesorteerde en luxe hapjes
1 Amuseglaasje beenham / zalm / tonijn
Keuze uit carpaccioschotel of beenham of rollade plateau
Tapasplank met meloen / ham / worst soorten
Diverse soorten brood en fingerbread
3 Koude sauzen / kruidencreme / tapenades
Haringplateau met roggebrood en uitjes
Visplateau met zalm / makreel / forelfilet
Warme gehaktballetjes in saus / kipdijsaté in satésaus / borrelpootjes /
kippeling / spareribs
Vers fruitsalade
Prijs per persoon:
€19,95

2

