
 

 

 

  



Luxe 

Ontbijt  
 
  

VERS GEBAKKEN BROOD 
Mini broodjes 

Roomboter croissants 
 Plattelandsbrood 

Rozijnenbrood   
 

DIVERSE SOORTEN BELEG 
Jong belegen kaas 

 Oude kaas 
 Roombrie 
 Eiersalade 

 Boerenham 
 Rosbief 

  Kruidige kiprollade 
Hagelslag 

 Jam 
Chocopasta 

 Boter en roomboter 
 

LUXE EXTRA’S 
Warm gekookt eitje 

Mini cakejes 
Chocolade brownies 

 
DRANKEN 

Melk  
Vers geperste jus d’orange 

 

 
€ 12,95 p.p. exclusief BTW 

Prijs vanaf 25 personen, 
inclusief borden en bestek 
 



Rijk 

Gevulde  

Lunch 

 

 

 

 
ROYAAL BELEGDE BROODJES MET: 
Roombrie, walnoot en rode paprika. 
Huis gerookte kip op Indische wijze. 

Runder carpaccio, pesto, zongedroogde 
tomaatjes en Grana Padano. 

Gezond, belegd met ham, kaas, tomaat, 
komkommer en gekookt ei. 

Huis gerookte zalm, dille en citroen-
kappertjessaus. 

 
WARME SNACK 

Hollandse kipsaté met  warme satésaus en 
stokbrood 

 
DIVERSE SOORTEN FRUIT 

Appels 
Bananen  

Sinaasappels  
Mandarijnen  

 
DRANKEN 

Melk  
Karnemelk  

Vers geperste jus d’ orange  
 
 

 

 
€ 12,95 p.p. exclusief BTW 

Prijs vanaf 25 personen, 
inclusief borden en bestek 

 

 



Buffet 

‘Genieten’  

                         VOORGERECHTEN 

Huisgemaakte huzarensalade 
met een royale garnering 

 
Penne pasta salade  

met groene asperges, zongedroogde tomaatjes, 
Italiaanse kruiden en rucola 

 
Vers gebakken stokbrood 

met huisgemaakte kruidenboter 
 

HOOFDGERECHTEN 
Huisgemaakte gehaktballetjes 

met satésaus 
 

Hollandse kipdijfilet 
op Indische wijze bereid 

 
Malse varkenshaas 

met groene pepersaus 
 

Krielaardappeltjes 
in kruidenolie gebakken 

 
Nasi goreng 

met fijn groentegarnituur 
 

Hollandse groenteschotel 
diverse gestoomde verse groente 

 

 
€ 19,95 p.p. exclusief BTW 

Prijs vanaf 25 personen, 
inclusief borden en bestek 

XXL buffet: € 24,95 p.p. 
 



 Buffet 

‘Royale’ 

 

 
 

VOORGERECHTEN 
Huisgerookte zalm 

op een bedje van rucolasla met citroen-
kappertjesmayonaise en zongedroogde 

tomaatjes  
 

Rundercarpaccio 
met rucola, Grana Padano, pesto en kappertjes 

 
Italiaanse salade  

met gemarineerde tomaatjes, geitenkaas en 
honing-mosterddressing 

 
Vers gebakken broodsoorten 

met een zachte kruidenboter en groene 
pestotapenade 

 
HOOFDGERECHTEN 

Hollandse “boeren” kipfilet 
met gebakken paprika, champignons en ui 

 
Malse varkenshaas 

met groene pepersaus 
 

Biefstukreepjes "teriyaki 
kruidige biefstukreepjes met een Oosters tintje 

 
Visstoofpotje van zalm, kabeljauw en gamba’s 

geserveerd met een romige vissaus 
 

Krielaardappeltjes 
in kruidenolie gebakken 

 
Bredase aardappelschotel  

met spruitjes en spek 
 

Hollandse groenteschotel 
diverse gestoomde verse groente 

 

 
€ 24,95 p.p. exclusief BTW 

Prijs vanaf 25 personen, 
inclusief borden en bestek 

XXL buffet: € 27,95 p.p. 
 



Buffet 

‘Winterkost’ 

 

  
STAMPPOTTEN 

Groninger  
boerenkoolstamppot 

 
Zeeuwse hutspot  
met peen en ui  

 
Rode koolstamppot  

met appel 
 

Bredase aardappelschotel  
met spruitjes en spekjes 

 

VLEESGERECHTEN 
Slagers rookworst 

Bourgondisch rundvleespotje 
 

BIJGERECHTEN 
Augurkenwafeltjes  

Piccalilly  
Zilveruitjes  

Mosterd  
 

 

Extra vleesgerechten? 

Vraag naar de mogelijkheden. 

 
€ 14,50 p.p. exclusief BTW 

Prijs vanaf 25 personen, 
inclusief borden en bestek 
 



                                        Winter      

                    Barbecuebuffet 
 

 

  

SALADES EN BIJGERECHTEN 
Huisgemaakte huzarensalade 

met een royale garnering 
 

Penne pasta salade  
met groene asperges, zongedroogde tomaatjes, 

Italiaanse kruiden en rucola 
 

Vers gebakken stokbrood 
met huisgemaakte kruidenboter 

 
Warme satésaus en 3 koude barbecuesauzen 

 
VLEES-, VIS- EN GROENTEGERECHTEN (4,5 P.P.) 

Hamburger  
van 100% rundvlees 

 
Hollandse biefstuk 

van het blaarkoprund 
 

Barbecueworst 
 met jalapeno en cheddar 

 
Verse saté  

van Hollandse kip 
 

Wrap  
gevuld met groente en kaas 

 
Ajam Pedis  

kip in Indische marinade 
 

Kabeljauwfilet  
met fijne groente en verse kruiden 

 

 

 
€ 19,95 p.p. exclusief BTW 

Prijs vanaf 25 personen, 
inclusief  barbecue en 

borden/bestek 
 



Dessert  

Buffetten  
 

   
DESSERT 1 

Omelet Siberienne 
Warme kersensaus 

 
 
 
 
 
 

 

DESSERT 2 
Handgemaakte ijstaarten 

Romige bavaroises 
Verse slagroom 

 
 
 
 
 
 
 

DESSERT 3 
Handgemaakte ijstaarten 

Romige bavaroises 
Chocoladesoesjes, brownies,  

mini cakjes 
Vers fruitsalade 
Verse slagroom 

 

 
Dessert 1: € 4,00 p.p. excl. BTW 
Dessert 2: € 5,50 p.p. excl. BTW 
Dessert 3: € 8,50 p.p. excl. BTW 

Prijzen vanaf 25 personen, 
inclusief borden en bestek 

 



 

  
  



 


