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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag onze Zuid Amerikaanse buffetten presenteren.
Wij hebben 3 buffetten samengesteld met de heerlijkste gerechten uit de Zuid Amerikaanse keuken.
De prijzen zijn gebaseerd op een minimale afname van 25 personen. Bij 6 t/m 14 personen berekenen wij 20%
toeslag over de totale buffetprijs inclusief uitbreidingen. Bij 15 t/m 24 personen berekenen wij 15% toeslag over
de totale buffetprijs inclusief uitbreidingen. U kunt uw bestelling tot 5 werkdagen van tevoren doorgeven of
wijzigen.
Benodigd serviesgoed kunnen wij voor u verzorgen voor € 1,00 per persoon. Uiteraard verzorgen wij de afwas
hiervan!
Bezorgkosten bij bestellingen onder de € 200,00 in een straal van 15 km bedragen € 25,00.
Genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW.

Zuid Amerikaans buffet 1 à € 16,50 p.p.:
Mixed salad with cucumber, tomato and red onion
Gemengde sla met komkommer, tomaat en rode ui
Wild rice salad with pepper, tangerine en crunchy arugula
Wilde rijstsalade met paprika, mandarijntjes en knapperige rucola
Potato-tuna salad with green beans and eggs
Aardappel-tonijnsalade met sperzieboontjes en ei
Freshly baked bread wit homemade herb butter
Vers gebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Tortilla wraps en Mexican mix of beef, onion and corn
Tortilla wraps en Mexicaans gekruide mix van rundergehakt, ui en maïs
Sweet and sour sauce / Creme Fraiche
Zoetzure saus / Creme fraiche
Chicken piri-piri
Kipstukjes met piri-piri kruiden
Beef sausages with spicy tomato sauce
Runderworstjes in kruidige tomatensaus
Cajun potato wedges
Gebakken aardappelpartjes met cajunkruiden
Yellow rice with a small vegetable garnish
Gele rijst met fijn groentegarnituur
Mexican bean dish
Mexicaanse bonenschotel

Zuid Amerikaans buffet 2 à € 19,50 p.p.:
Mixed salad with cucumber, tomato and red onion
Gemengde sla met komkommer, tomaat en rode ui
Wild rice salad with pepper, mandarin en crunchy arugula
Wilde rijstsalade met paprika, mandarijntjes en knapperige rucola
Mesclun salad with couscous and chicken
Mesclunsla met couscous en gemarineerde kipstukjes
Freshly baked bread wit homemade herb butter
Vers gebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Onion bread with garlic sauce
Uienbrood met knoflookdip
Tortilla wraps and Mexican mix of beef, onion and corn
Tortilla wraps en Mexicaans gekruide mix van rundergehakt, ui en maïs
Sweet and sour sauce / Creme Fraiche
Zoetzure saus / Creme fraiche
Chicken piri-piri
Kipstukjes met piri-piri kruiden
Argentine beef chimichurry
Biefstukreepjes volgens Argentijnse wijze
Meatballs with spicy fuit sauce
Gehaktballetjes in pikante vruchtensaus
New potatoes with red onion, pepper and courgette
Gebakken krielschotel met rode ui, paprika en courgette
Cajun potato wedges
Gebakken aardappelpartjes met cajunkruiden
Yellow rice with a small vegetable garnish
Gele rijst met fijn groentegarnituur
Mexican bean dish
Mexicaanse bonenschotel

Zuid Amerikaans buffet 3 à € 22,50 p.p.:
Appetiser
Tortilla wraps met rib-eye en pittige komkommer
Tortilla wraps met peppa-dew roomkaas
Mixed salad with cucumber, tomato and red onion
Gemengde sla met komkommer, tomaat en rode ui
Wild rice salad with pepper, tangerine en crunchy arugula
Wilde rijstsalade met paprika, mandarijntjes en knapperige rucola
Mesclun salad with couscous and chicken
Mesclunsla met couscous en gemarineerde kipstukjes
Spicy chorizo with marinated olives and sun dried tomatoes
Pittige chorizoworst met gemarineerde olijven en zongedroogde tomaatjes
Freshly baked bread wit homemade herb butter
Vers gebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Onion bread with garlic sauce
Uienbrood met knoflookdip
Tortilla wraps and Mexican mix of beef, onion and corn
Tortilla wraps en Mexicaans gekruide mix van rundergehakt, ui en maïs
Chilean chicken with cashew nuts, onion and pepper
Chileense kip met cashewnoten, ui en paprika
Sweet and sour sauce / Creme Fraiche
Zoetzure saus / Creme fraiche
Chicken piri-piri
Kipstukjes met piri-piri kruiden
Argentine beef chimichurry
Biefstukreepjes volgens Argentijnse wijze
Texas spare ribs
Spare ribs in pittige rode saus
Meatballs with spicy fruit sauce
Gehaktballetjes in pikante vruchtensaus
New potatoes with red onion, pepper and courgette
Gebakken krielschotel met rode ui, paprika en courgette
Cajun potato wedges
Gebakken aardappelpartjes met cajunkruiden
Yellow rice with a small vegetable garnish
Gele rijst met fijn groentegarnituur
Mexican bean dish
Mexicaanse bonenschotel

