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Warm en koud buffet 
Deze buffetten worden tegen deze prijs geleverd vanaf 15 personen. Voor 

buffetten tot 15 personen rekenen wij een meerprijs van €1,50 per persoon. 

Borden en bestek zijn bij de prijs inbegrepen, mits schoon retour. 

 

Warm / koud buffet 1 
Rundvleessalade, pastasalade 

Zalmsalade, tonijnsalade, boereneisalade 

Witlofsalade of gemengde sla 

Stokbrood 

3 koude sauzen / kruidenboter 

Visschotel (zalm, makreel, forelfilet) 

Haringschotel met uitjes 

Gebakken aardappelen met spekjes, ui en champignons 

Warme gehaktballetjes in radjasaus / satéstokje in satésaus 

Spareribs / schnitzel met zigeuner of roomsaus 

Vers gemengd fruit, meloen/ham 

        prijs per persoon € 21,95 

 

Warm / koud buffet 2 
Zie warm / koud buffet 1 

Aangevuld met glaasje: 

Tuinkruiden of heldere tomatensoep met basilicum 

Glaasje mousse of pannacotta naar keuze 

        prijs per persoon € 25,95 

 

Buffet van het huis 
Diverse soorten salades 

Stokbrood / kruidenboter / knoflooksaus 

Stukjes varkenshaas in champignonroom / pepersaus 

Runderstoofpotje met groenten 

Gehaktballetjes in radjasaus 

Kleine schnitzel met zigeunersaus / roomsaus 

Gebakken aardappelen, gekruide partjes of aardappelpuree 

Warme gemengde groenten 

Rauwkost / gemengde sla 

Stukjes vers fruit 

       prijs per persoon €21,50 
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Deze buffetten worden tegen deze prijs geleverd vanaf 15  personen. Voor 

buffetten tot 15 personen rekenen wij een meerprijs van €1,50 per persoon. 

Borden en bestek zijn bij de prijs inbegrepen, mits schoon retour. 

 

Boerenbuffet 
Rundvleessalade / boerenei-salade 

Aardappelsalade 

Boerenschnitzel met ui, paprika, spekjes, champignons en groenten 

Gehaktbal of spareribs 

Plakken rollade of hachee 

Gebakken aardappelen met spekjes en ui of aardappelpuree 

Rode kool / gemengde sla / rauwkost 

Eigengemaakte appelmoes of stoofperen 

Stukjes vers fruit 

       prijs per persoon €21,50 
 

Stamppotbuffet: 
Stamppot zuurkool / hutspot/boerenkool 

Stamppot rode kool met appel / snijbonen of spruitjes met spekjes 

Rookworst / speklap / spareribs,  stoofvlees, saucijs 

Diverse zuurwaren / jus 

 

       prijs per persoon €16,00 

 

                                              
Aangevuld met appelcompote, 

stoofperen of fruitsalade       meerprijs p/p  € 1,50 
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