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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag onze Oriëntaalse 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

per soort 250 ml per persoon
per soort 150 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 ten minste de
volgende keuzes te maken:
2 keuzes uit B : Rijst/pastagerechten
3 keuzes uit C: Vlees/vis gerechten
2 keuzes uit D: Groenten/ei gerechten

300 gram
300 gram
200 gram

Op deze manier stelt u een royaal en uitgebreid Oriëntaals buffet al samen vanaf € 15,05 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 € 1,95
□ Chinese kippensoep
□ Javaanse currysoep
□ Oosterse bamisoep
□ Chinese tomatensoep
B-1: Rijst/pastagerechten (vegetarisch), prijs per persoon € 1,60
□ Nasi Putin (witte rijst)
□ Nasi Goreng
□ Bami Goreng
□ Mihoen
□ Rijsttrio (3 soorten rijst)
C-1: Vleesgerechten, prijs per persoon € 2,95
□ Ajam Pedis (kip in pittige saus)
□ Ajam Kare (kip in kerriesaus)
□ Ajam Saté (kip in pindasaus)
□ Indische gehaktballetjes in pittige saus
□ Indische gehaktballetjes in pindasaus
C-2: Vlees- en visgerechten, prijs per persoon € 3,75
□ Rendang (gestoofd en gekruid rundvlees)
□ Varkenshaassaté in pindasaus
□ Babi pangang (geroosterd varkensvlees)
□ Biefstukreepjes “teriyaki”
□ Zalm in Japanse saus
D-1: Groentegerechten, prijs per persoon € 1,50
□ Tjap Tjoy (Chinese groentemix)
□ Sambalboontjes met een vleugje kokos
□ Fou Yong Hai (Chinese omelet)
□ Japanse groenteschotel
E: Bijgerechten
□ Tafelzuur, bestaande uit atjar tjampoer en augurkenwafeltjes à € 0,60 p.p.
□ Sambal, seroendeng en gebakken uitjes à € 0,75 p.p.
□ Knapperige kroepoek à € 0,60 per persoon

Kostenbegroting:
……...

x

Keuze A-1

x

€ 1,95 =

-………………

……...

x

Keuze B-1

x

- 1,60 =

-………………

……...

x

Keuze C-1

x

- 2,95 =

-………………

……...

x

Keuze C-2

x

- 3,75 =

-………………

……...

x

Keuze D-1

x

- 1,

=

-………………

……...

x

Keuze E

x

- ……

=

-………………
______________

Subtotaal exclusief BTW

€……………..

20%

Toeslag over subtotaal bij 6 t/m 14 personen

=

-………………

15%

Toeslag over subtotaal bij 15 t/m 24 personen

=

-………………

x

€ 1,00 =

-………………

x

€ 25,00 =

-………………

……...

x

Borden en bestek bij buffet
(Inclusief afwas)

………

x

Bezorgkosten bij bestellingen onder de
€ 200,00 in een straal van 15 km
Totaal kosten materialen van materialenlijst

-………………
_______________

Totaal exclusief BTW

€………………

==========

