
Lopende Buffet 

€32,50 per persoon. 

 

Ons lopend buffet is samengesteld uit het salade buffet aanvullend met groente, 

aardappel/pasta, vlees en vis gerechten. Voor deze gerechten kunt u bij ieder gerecht uw 

eigen keuze invullen. Ook is het nog mogelijk om uw buffet nog extra aan te vullen met 

soep en/of koude gerechten. 

 

 

Salade buffet 
 

• Huzarensalade, pulled porc, doperwten, ei, augurk, zilveruitjes. 

• Caprese, tomaat, basilicum, mozzarella. ۷ 

• Komkommer salade, dressing, bieslook. ۷ 

• Griekse pastasalade, feta, zwarte olijven, rode ui, pesto. ۷ 

• Ceasar salade, little gem, spek, pulled chicken, Parmezaanse kaas, ceasar dressing. 

• Aardappel salade, kriel aardappeltjes, kappertjes, bosui. ۷ 

• Pastasalade tonijn, cherry tomaat, haricot verts, komkommer, yoghurt dressing. 

• Fruitsalade, diverse soorten vers fruit. ۷ 

 

• Diverse brood soorten. ۷ 

• Roomboter en kruidenboter. ۷ 

• Aioli, olijven tapenade, tomaten tapenade. ۷ 

 

Soepen 

Graag hieronder uw gewenste keuze aanvinken (optioneel). 

 

o Tomatensoep, pomodori tomaten, basilicum. ۷    suppl. €1,50 

o Goulashsoep, paprika, champignons, uien, runderstoofvlees.  suppl. €2,00 

o Runderbouillon, diverse groentjes, rundersoep balletjes.   suppl. €1,50 

o Uiensoep, uien, tijm, bieslook.      suppl. €1,50 

 

Koude gerechten 

Graag hieronder uw gewenste keuze aanvinken (optioneel). 

 

o Rundercarpaccio, truffel creme, tomaat, parmezaanse kaas, rucola. suppl. €3,50 

o Vitello tonato, kalfsmuis, tonijn crème, kappertjes, veldsla.  suppl. €3,50 

o Gerookte vissoorten, gerookte zalm, makreel, paling.   suppl. €3,50 

 

 

 



Groente gerechten 
Graag hieronder 1 gewenste keuze aanvinken. 

 

o Bloemkool met bechamelsaus. ۷ 

o Ratatouille, courgette, paprika, aubergine, ui. ۷ 

o Roerbak groente, broccoli, wortel, prei, haricot verts. ۷ 

 

Aardappel/pasta gerechten 
Graag hieronder 1 gewenste keuze aanvinken. 

 

o Aardappel gratin. ۷ 

o Gebakken krieltjes met verse kruiden. ۷ 

o Basmati rijst met kruiden. ۷ 
o Aardappel puree. ۷ 

o Verse tagliatelle met pesto. ۷ 

 

Vlees gerechten 
Graag hieronder 1 gewenste keuze aanvinken. 

 
o Limburgs zuurvlees. 

o Gehakt balletjes in tomatensaus. 

o Beenham in honing-mosterdsaus. 

o Gemarineerde varkenshaassate in sate saus. 

 

Vis gerechten 
Graag hieronder 1 gewenste keuze aanvinken. 

 

o Witvis in een witte wijn-boter saus. 

o Zalmfilet in dille roomsaus. 

o Garnalen in een kervelsaus. 

o Vispannetje, witvis, zalm, garnalen, mosselen, vissaus.   suppl. €2,00 


