CATERING
KOUD BUFFET

BUFFETTEN

BORRELBOX & PLANKEN ZIE PAGINA 2

vanaf 4 pers.

Rundvleessalade
Rauwkostsalade
Achterham met asperges
Gekookte eitjes
Gevulde tomaatjes
Vers fruit
Polderham met meloen
Stokbrood en kruidenboter

€ 13,95 p.p.

KOUD BUFFET deLuxe

vanaf 4 pers.

Rundvleessalade
Rauwkostsalade
Achterham met asperges
Gekookte eitjes
Gevulde tomaatjes
Vers fruit
Gerookte zalm
Gerookte forel & paling
Hollandse garnalen
Cocktailgarnalen
Polderham met meloen
Stokbrood met kruidenboter

€ 20,95 p.p.

KOUD/WARM BUFFET

vanaf 4 pers.

met vis +€ 7,50 p.p.

vanaf 10 pers.

3 soorten stamppot van het seizoen
Rookworst
Beenham
Stoofvlees
€ 17,95 p.p.
Gehaktbal
• Borden en ingestoken bestek
• Afwas
• Bezorging (vanaf € 150,- gratis)

OOSTERS BUFFET

ITALIAANS BUFFET

€ 21,95 p.p.

10 personen

Beenham pepersaus
Varkenshaas champignonsaus
Kip kerriesaus
Gehaktballetjes ketjapsaus
Aardappelgratin
Basmatirijst
2 soorten rauwkost
Stokbrood & kruidenboter
€ 18,95 p.p.

Thaise garnalen
Babi pangang
Ajam ketjap
Kip sate
Nasi, bami, rijst
Kroepoek
Atjar & Zoetzure groenten

Combinatie van beide buffetten
STAMPPOT BUFFET

WARM BUFFET

vanaf 10 pers.

€ 18,95 p.p.
vanaf 10 pers.

Vitello tonnato
Carpaccio
Lasagne gegrilde groenten
2 soorten pasta van het seizoen
Rauwkost
Ciabatta
€ 19,95 p.p.
Tapenade & Truffel crème
TEX-MEX BUFFET

vanaf 10 pers.

Chili con carne
Fajita, Pulled pork
Tortillas & Taco’s
Creme fraiche, Guacamole, Geraspte kaas
Frisse salade
€ 17,95 p.p.

€ 2,50 p.p.
€ 1,00 p.p.
€ 5,00

U krijgt de buffetten gepresenteerd in chafing dishes en schalen, deze zijn in bruikleen. U kunt ook voor een minder aantal personen bestellen,
dan krijgt u alles in handige verpakking mee om zelf thuis op te warmen en in schalen te serveren.

CATERING
BORRELBOX

Grillworst
Spek
Polderham
Olijven
Kaas
3 dipjes & dipstokjes
BORRELBOX WARM

BORRELEN

4 pers.

Soep
€ 2,50 p.p.
keuze uit diverse soepen van het seizoen

€ 18,50 p.s.
6 pers.

6x6 warme hapjes (in de oven te bereiden)
€ 24,95 p.s.
TAPASPLANK

AVONDVULLEND

vanaf 4 pers.

Tapasplank
€ 6,99 p.p.
diverse ham, kaas en worst soorten en smeersels
Shared Dining Gerechten warm € 12,95 p.p.
vispotje, stoofvlees, kipkluifjes
patatas bravas, gegrilde groenten
Grand dessert
€ 4,75 p.p.
Groot dessert om samen te delen!
Diverse smaken mogelijk.

Ruime sortering binnen-& buitenlandse specialiteiten
Kazen & Hammen
Worstsoorten
Vleeshapjes
Dipjes & Tapenades
€ 8,99 p.p.
Broodsoorten
KAASPLATEAU

Ruime sortering binnen-& buitenlandse kaassoorten
Vijgenchutney
€ 8,99 p.p.
Notenbrood

Tapasplanken zijn eigendom van KempenGENOT, u betaald € 15,- borg per plank
deze krijgt u terug als u de plank terug brengt.
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