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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag onze Zuid Europese buffetlijst presenteren. Op deze manier kunt u in een
handomdraai op iedere gewenste locatie een smakelijk buffet laten bezorgen.
U kunt uw buffet zelf samenstellen met de gerechten op de volgende pagina’s. Wij bieden u een royale keuze
in verschillende gerechten.
A
B
C
D
E
F
G

per soort 1 kom per persoon
per soort 50 gram per persoon
per soort 100 gram per persoon
per soort 100 gram per persoon
per soort 100 gram per persoon
per soort 100 gram per persoon
per soort 50 gram per persoon

Om een buffet samen te stellen als volledige maaltijd (800 gram per persoon), adviseren wij u om tenminste
de volgende keuzes te maken:
2 keuzes uit C: Salades
3 keuzes uit D: Pasta met sausgerechten
2 keuzes uit E: Vlees- en visgerechten
1 keuze uit F: Bijgerechten

200 gram
300 gram
200 gram
100 gram

Op deze manier stelt u een royaal Zuid-Europees buffet al samen vanaf € 13,95 p.p.
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.

A-1: Soepen, prijs per persoon € 1,50
□ Tomaten rundvleessoep
□ Kippen-minestronesoep
□ Parijse uiensoep
□ Goulashsoep
□ Zachte tomaat- pompoensoep
B-1: Voorgerechten, prijs per persoon € 2,95
□ Rundercarpaccio met pesto, kappertjes, zongedroogde tomaatjes en Grana Padano
□ Vitello Tonato: kalfsrollade met kappertjes en cherrytomaatjes met tonijnmayonaise
□ Fijn gesneden coppa di parma en seranoham met gemarineerde olijven en zongedroogde tomaatjes
□ Gerookte forelfilet met rucola en komkommer
C-1: Salades, prijs per persoon € 1,60
□ Komkommer tomaatsalade met dressing
□ Italiaanse aardappel-pestosalade met fijne paprika jullienne
□ Griekse rauwkostsalade met feta, olijven en ui
C-2: Salades, prijs per persoon € 2,20
□ Fusilli-tonijnsalade met zwarte olijven, rode ui en paprika
□ Griekse couscoussalade met feta en olijven
□ Penne pasta salade met kip, zongedroogde tomaatjes, rode ui en paprika
□ Salade van penne pasta met beenham, groene asperges, Italiaanse kruiden en rucola
□ Rucola melange met geitenkaas, komkommer en tomaatjes, met een honing-mosterddressing
□ Mesclunsla met couscous en gemarineerde kipstukjes
C-3: Salades, prijs per persoon € 2,45
□ Klassieke tonijnsalade met haricot verts en ei, gegarneerd met diverse soorten vis
□ Tortellinisalade met salami, verse basilicum en zongedroogde tomaatjes
□ Tortellinisalade met mozzarella, cherrytomaatjes en verse basilicum
□ Spaanse couscoussalade met garnaaltjes en een pittige cocktailsaus

D-1:Gevulde pasta’s, prijs per persoon € 1,25
□ Gevulde macaronischotel met fijne groente en rundergehakt
□ Spaghetti Bolognese, fijne spaghetti in een gevulde tomatensaus met gehakt
□ Pasta Vegetariano, penne pasta met een romige bospaddenstoelensaus
D-2: Gevulde pasta’s, prijs per persoon € 1,50
□ Pasta al pollo tricolore, Driekleuren pasta met een romige saus van kip, champigons en fijne groente
□ Pasta carbonara, penne pasta met een gevulde saus van ham, prei en een vleugje pesto
□ Pasta manzo, Driekleuren pasta met een stoofpotje van rundvlees, ui en tomaat
□ Romige spinazierisotto met groene groente
E-1: Vlees/visgerechten, prijs per persoon € 2,65
□ Pollo a salsa rosmarino, kipfiletstukjes in een rozemarijnsaus
□ Lasagne alla Bolognese, rundvleeslasagne met courgette, aubergine en paprika
□ Polpette di porco, gehaktballetjes in een Italiaanse tomatensaus met een vleugje salie
E-2: Vlees/visgerechten, prijs per persoon € 3,35
□ Filetto di maiale, malse varkenshaaspuntjes in groene pestosaus
□ Bistecca Mediterraneo, biefstukreepjes met Mediterrane groenten
□ Lasagne di salmone, lasagne met zalm, courgette en broccoli
E-3: Visgerechten, prijs per persoon € 3,85
□ Salmone, zalmmootjes op een bedje van pasta
F-1: Bijgerechten, prijs per persoon € 1,90
□ Zacht gekookte krieltjes in tomatensaus
□ Omelet met mozzarella-rucolasaus
□ Sperzieboonschotel met spekjes en paprika
□ Groene asperges met citroenbotersaus
□ Italiaanse groenteschotel
G: Brood en smeersels:
□ Vers gebakken stokbrood met kruidenboter, prijs per persoon € 0,55
□ Vers gebakken broodsoorten met kruidenboter, tapenade, aioli en tzatziki, prijs per persoon € 0,90
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