
 

 

  

 

 

   
  

 

 

Buffetten 
(alleen op reservering) 

 



 

 

Partybuffet 

Feestelijk smullen bij elke gelegenheid 

Bestaande uit: 
 
 Rijkelijk gegarneerde rundvlees- 

en scharrelsalade  
 Stokbrood met kruidenboter 
 Rauwe ham met meloen 
 Tapashapjes 
 
Warm: 
 Satéstokjes met satésaus  
 (2 stuks  per persoon)  

 Gehaktballetjes in jachtsaus   
 (4 stuks per persoon) 

Per persoon: € 12,00 



 

 

Stamppottenbuffet 

Een uitgebreide keuze uit heerlijke  
Oudhollandse stamppotten 

Bestaande uit: 
 
 Stamppot boerenkool 
 Stamppot zuurkool 
 Hutspot 
 Stamppot rode bieten 
 Stamppot rauwe andijvie 
        (tot 40 personen keuze uit 3 soorten  

         stamppot)  

 
 Gehaktbal 
 Worstje 
 Speklapje 
 Hachee 
 Jus 
 Augurk en zilveruitjes 
    (keuze uit 2 soorten vlees per buffet)  
                     

€ 14,00 Per persoon: 



 

 
 

 

 

 

Italiaans buffet 

Een bijzonder buffet met de smaak van Italië 

Bestaande uit: 
 
 Stokbrood met kruidenboter, 
        oude kaas/pesto en heksenkaas 

 Olijven, zongedroogde tomaatjes en             
tapashapjes 

 Pastasalade (twee soorten) 
 Rund- en scharrelsalade 
 
Warm: 
 Pizzapunten 
 Lasagne 
 Spaghetti 
 Macaroni 
 

Per persoon:  € 16,00  



 

 

Koud en warm buffet  
 

 
Bestaande uit: 
 
Koud: 
 Rundvlees- en scharrelsalade, gegarneerd 

met gevuld eitje, vleeswaren en fruit 
 Stokbrood en kruidenboter, heksenkaas en 

oude kaas/pestosalade 
 

Warm: 
 Gebakken aardappeltjes, aardappelgratin, 

nasi, bami en/of rijst (2 kiezen per buffet) 
 
Keuze uit 4 soorten vlees per buffet: 
 Beenham met beenhamsaus 
 Spareribs 
 Gehaktballetjes in jachtsaus 
 Satévlees is satésaus 
 Kipfilet in kerriesaus 
 Babi pangang 
 Kipkluifjes 
 Gebraden varkensfiletrollade 

Per persoon:   € 19,00 



 

 

Luxe koud en warm buffet 

Bestaande uit: 
 
Koud: 
 Rundvlees-, scharrel- en/of zalmsalade 
 Stokbrood en kruidenboter, heksenkaas         

en roomkaas 
 Komkommer, tomaatjes en paprika 
 Olijven, zongedroogde tomaatjes, oude 

kaas/pestosalade 
 Visplateau met zalm, garnalen, makreel etc. 
 Rauwe ham met meloen 
 Tapashapjes 
  
Warm:  
 Gebakken aardappeltjes, aardappelgratin,      

nasi, bami en/of rijst (2 kiezen per buffet)  
Keuze uit 4 soorten vlees per  buffet: 
 Varkenshaas in roomsaus 
 Runderstoofpotje 
 Beenham met beenhamsaus 
 Spareribs 
 Kipfilet in kerriesaus 
 Babi pangang 
 Gesneden rollade in jachtsaus 
 Kipkluifjes 
 Gehaktballetjes in jachtsaus 
 Evt. zalm in saus (€1.50 p.p. extra)  

Per persoon:     € 22,00 



 

 

Koud buffet 

Per persoon:   € 14,00 
   

 Stokbrood met kruidenboter, heksenkaas, 
oude kaas pestosalade 

 Opgemaakte rundvlees– en scharrelsalade 
 Visplateau 
 Vleeswarenplateau 
 Rauwe ham met meloen 
 Beenham met asperge 
 



 

 

Toetjesbuffet 
 

Bestaande uit: 
 
 Twee soorten mousse   
 Griekse yoghurt met honing en walnoten 
 Huisgemaakte bosbessensaus 
 Drie soorten ijs bereid uit volle koemelk 
 Verse vruchtenbowl   
 Slagroom  

Per persoon:   € 4,50,=  



 

 

 Barbecues 
(alleen op reservering) 

 
 



 

 

Barbecue 

 
Standaard  
barbecuespecialiteiten: 
 
 Hamburger 
 Barbecueworstje (gegaard) 
 Barbecueworstje met tuinkruiden 
 Gemarineerde karbonade 
 Gemarineerde speklap 
 Vleesfakkel 
 Drumstick (gegaard) 
 Varkenssaté 
 Kipsaté 
 Sparerib 
 Shaslick 
 Hawaispies 
 Procureurlapje 
 Borito (gekruide gehaktballetjes) 
 Vleeskluif' 
 Lange ritter 
 Runderstoofpotje 
 Aardappelgratin met spekjes en prei 
 Shoarmaschaaltje 
 Kinderspies 



 

 

Barbecue 

vervolg 

Luxe  
barbecuespecialiteiten: 
 
 Gemarineerd filetlapje 
 Varkenshaassaté 
 Mixed grill 
 Biefstukspies 
 Biefstuk 
 Lamskotelet 
 Kipfilet 
 Kip op stok 
 Visspies 
 
Vegetarische  
barbecuespecialiteiten: 
 
 Vegetarische schnitzel 
 Vegetarische borito 
 Vegetarische hamburger 
 Vegetarische shaslick  
 Vegetarische saté 



 

 

Barbecuepakket  
‘all-in’ 

Per persoon:   € 14,00 

Bestaande uit: 
 
 Diverse soorten vlees naar keuze, met 6 
        stuks vlees per persoon (keuze uit rubriek   

        standaard barbecuespecialiteiten) 

 Rundvlees- en scharrelsalade (salades zijn 
        rijkelijk gegarneerd met gevulde eieren,   

        fruit en vleeswaren) 

 Sauzen (knoflook-, cocktail- en satésaus) 
 Stokbrood en kruidenboter  



 

 

Barbecuepakket  
‘all-in de luxe’ 

Bestaande uit: 
 
 varkenshaassaté 
 Biefstukspies 
 Filetlapje 
 Kipfilet 
 Biefstukje 
 Salades naar keuze (salades zijn rijkelijk  
        gegarneerd met gevulde eieren, fruit en            

        vleeswaren) 

 Sauzen (knoflook-, cocktail- en satésaus) 
 Stokbrood en kruidenboter  

Per persoon:   € 18,00 



 

 

Barbecuepakketten 
overig 

 
 

Pakket populair met 6 stuks vlees per  
persoon naar keuze uit de rubriek  
standaard barbecuespecialiteiten. 
Per persoon: € 9,00 
    
Pakket extra met 7 stuks vlees per  
persoon naar keuze uit de rubriek  
standaard barbecuespecialiteiten. 
Per persoon: € 10,00 

   
Pakket de luxe met 5 stuks vlees per  
persoon naar keuze uit de rubriek  
luxe barbecuespecialiteiten. 
Per persoon: € 14,00 

  
Pakket kids speciaal voor de kids  
in aantal en gewicht aangepast 
 hamburger 
 borito 
 barbecueworstje  
Per kind: € 5,00 



 

 

 overig 
Schotels 

 
en 

 

(alleen op reservering) 



 

 

Hapjesschotels 

 
 

Bestaande uit: 
 
Koud: 
 Gevulde eieren 
 Ham met roomkaas 
 Kaas met komkommer en cervelaat 
 Gehaktballetjes met zilverui 
 Runderrookvlees met salade 
 Cevapcici (soort kebabworstjes) 
 Bali cocktail saté 
 Kipfilet met ananas roomkaas 
 Meloen met rauwe ham 
 
Per persoon, per ronde: € 1,00 

 
Warm: 
Bittergarnituur met: 
 Minifrikandel 
 Bitterbal 
 Bamihapje 

Per persoon, per ronde:        € 0,75 



 

 

Saladeschotels 

 
De saladeschotels zijn rijkelijk gegarneerd 
met diverse soorten vleeswaren, gevulde  
eieren, fruit en groenten. 
 
 Rundvleessaladeschotel 
 Scharrelsaladeschotel 
 Huzarensaladeschotel 
 Kartoffelsaladeschotel 
 
Per persoon: € 5,00 

 
 
 Zalmsaladeschotel 
 
Per persoon: € 5,25   

 
 



 

 

Overig 

 
 

 
 
Broodje beenham  
 
Bestaande uit: 
 Beenham met beenhamsaus 
 Twee kadetjes per persoon (bruin of wit) 
 
Per persoon: € 4,75 

 
 
Huisgemaakte soep  
 
Keuze uit: 
 Tomatensoep 
 Groentesoep 
 
Per persoon: € 3,50 



 

 

Lunches 
 (alleen op reservering) 



 

 

Lunches 
 
 

Eenvoudige lunch 
Bestaande uit: 
 Huisgemaakte soep 
 Vanaf 8 personen: twee soorten soep 

(tomatensoep en groentesoep) 

 Met ham en kaas belegde broodjes 
 Melk en karnemelk 
 
Per persoon € 6,50 

 
Uitgebreide lunch 
Bestaande uit: 
 Huisgemaakte soep 
 Vanaf 8 personen: twee soorten soep 

(tomatensoep en groentesoep) 

 Buffet met diverse broodjes en beleg 
 Salade 
 Melk, karnemelk en jus d’orange 
 
Per persoon € 11,50 
 
Uitgebreide lunch inclusief kroket 
Per persoon € 12,50 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

Tot ziens! 


