Kerstbuffetten 2021
voor bedrijven

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
Al onze buffetten kunnen worden bezorgd met borden, bestek en servetten, de meerprijs hiervan is € 1,25 per set en wij wassen alles weer af.
Bezorging van onze buffetten in een straal van 15 kilometer om Tollebeek
is € 15,00 ( bezorgen en retour halen), daarbuiten € 0,40 per kilometer.
Uiteraard maken wij desgewenst ook een offerte op maat afgestemd op
uw wensen.
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Koud/warm buffet
‘de sneeuwbal’

Koud/warm buffet
‘Midden in de Winternacht’

•
•
•

•
•
•
•

Grove eiersalade met gevulde eitjes
Huisgemaakte zalmsalade met diverse visproducten
Stokbrood/broodjes met kruidenboter

		
****
• Kipdijsaté met pindasaus
• Beenham met honig-mosterdsaus
• Gehaktballetjes in jachtsaus

€

13,00
p.p.

Hors d’oeuvre van vlees (met basis salade)
Hors d’oeuvre van vis (met basis salade)
Feta salade
Stokbrood/molensteenbrood met kruidenboter en tapenades

		
****
• Stoofpotje met mals gegaard rundvlees
• Roer gebakken kippedijen in een milde currysaus
• Procureurrollade met champignonsaus
• Risotto
50
• Aardappelgratin en gebakken aardappelen €
p.p.
• Stoofperen

20,

Koud/warm buffet
‘de snelle slee’

Koud/warm buffet
‘Bella Kerst’

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aardappelsalade met spek
Eiersalade met bieslook
Rauwe ham met meloen
Gerookte zalm met dillemayonaise
Zoute haring met uitjes
Stokbrood/molensteenbrood met kruidenboter
en knoflookmayonaise

		
****
• Nasi met kipsaté
• Gehaktballetjes in jachtsaus

€

16,50
p.p.

•
•
•
•

Vitello Tonnato (kalfsmuis met tonijnmousse)
Parmaham met meloen
Carpaccio van de ossenhaas
Italiaanse knoflook tijgergarnalen
Italiaanse salade du Chef (frisse salade met o.a.
rucola, tomaatjes etc.)
Salade Caprese
Tonijnsalade
Twee soorten tapenades
Diverse broodsoorten, zoals ciabatta, foccacia etc.

		
****
• Gehaktballetjes in een Siciliaanse tomatensaus
• Tagliatelle met spinazie en zalm
• Gestoofde kipfilet in basilicumsaus
€
• Gebakken aardappeltjes met rozemarijn
•
•

Lasagne bolognese
Risotto

27,50
p.p.
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Lunchbuffet
‘klassiek’

Lunchbuffet
‘net effe anders’

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse luxe broodje zoals pistolets, waldkorn,
croissants etc., 2 p.p.
Zachte bolletjes, 1 p.p.
Zoete broodjes, zoals deense luxe, roombroodjes,
suikerbrood etc.,1 p.p.
Kerststol
Roomboter en echte boter
Twee soorten kaas
Luxe vleeswaren, zoals fricandeau, rosbief, beenham etc.
Eiersalade
Gerookte zalm
Melk en jus d’orange

		
****
• Mini-saucijzenbroodjes
• Beenham met honing-mosterdsaus
• Rundvleeskroketje

€

18,50
p.p.

Heldere kippensoep
Stokbrood met kruidenboter

		
****
• Sandwiches met kip-pesto/zalm/rauwe ham etc. 2 p.p.
• Twee verschillende wrappes, (Griekse wrap: fetakaas, zongedroogde tomaten, olijven, komkommer, ijsbergsla, kruiden en
yogonaise) & (Wrap: tonijn, komkommer, yogonaise, citroensap,
paprika en tuinkers) 1 p.p.
• Tafelbroodje foccacia/waldkorn
met gerookte zalm, paling,
filet-american, brie, garnalen, rauwe
ham en carpaccio 1 p.p.
50
€
• Kerststol met roomboter				
p.p.
• Fruit
• Melk en jus d’orange

15,
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Lunchbuffet
‘fingerfood’
•

Heldere kippensoep en/of romige wildsoep

		* * * *
• Hors d’oeuvre van vis en vlees
• Basis van salade met div. kleine hapjes van vis en vlees
• Steurgarnalen in knoflookolie
• Molensteenbrood/oerbroden/stokbrood met kruidenboter
en tapenades
• Foccacia met rozemarijn, kleine sandwiches met luxe beleg
zoals gerookte zalm, kip-pesto, tonijnruccola en crème fraiche etc. 2 p.p.
50
• Kerststol met roomboter
€
p.p.
		
****

19,

•
•
•

Chinees buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasi
Bami
Rijst of mihoen
Babi pangang
Tjap tjoi met kip
Kipsaté in pindasaus
Foe Yong Hai
Kroepoek
Sambal

Pasteitjes gevuld met champignonragout
Pittige gehaktballetjes in tomatensaus
Drumsticks met honing en thijm

Stamppotbuffet
‘de vuurpijl’

€

15,50
p.p.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boerenkool met uitgebakken spek
Hutspot
Hete bliksem (zoete appels en rul gehakt)
Rookworst
Hachee
Spareribs
Saucijzen in jus
€
Mosterd en piccalilly
Tafelzuren

16,50
p.p.
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