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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag onze Scandinavische buffetten presenteren.
Wij hebben 3 buffetten samengesteld met de heerlijkste gerechten uit de Scandinavische 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.

Scandinavisch buffet 1 à € 18,95 p.p.:
Potatis-skinka sallad
Aardappel-beenhamsalade
Slamelange med get ost, gurka och tomater, med en honung-Senap dressing
Slamelange met geitenkaas, komkommer en tomaatjes, met een honing-mosterddressing
Rågbröd och nybakat bröd med smör och hembakat örtsmör
Roggebrood en vers gebakken brassbrood met roomboter en huisgemaakte kruidenboter
Ham remsor i en mild senapssås
Beenhamreepjes in een zachte mosterdsaus
Köttbullar med en kryddig löksås
Rundergehaktballetjes met een pittige uiensaus
Stuvning av Nordsjön fisk i en krämig sås
Stoofpotje van Noordzee vis in een romige saus
Bakade baby potatis
Gebakken krieltjes
Gratinerad potatis
Gegratineerde aardappelen
Bräserad kål med sirap och bacon bitar
Gesmoorde spitskool met stroop en spekjes

Scandinavisch buffet 2 à € 21,50 p.p.:
Sallad på rödbetor med soft-sura syltad lök
Salade van rode bietjes met fris-zure zilveruitjes
Lax sallad med olika typer av fisk
Zalmsalade met een garnering van diverse soorten vis
Potatis-ägg sallad med deviled ägg
Aardappel-eisalade met gevulde eieren
Hjemmelaget laks med ruccola, sitron-kaprell majones og soltorkede tomater
Huisgerookte zalm met rucola, citroen-kappertjesmayonaise en zongedroogde tomaatjes
Rågbröd och nybakat bröd med smör och hembakat örtsmör
Roggebrood en vers gebakken brassbrood met roomboter en huisgemaakte kruidenboter
Torskfilet med smorsaus
Kabeljauwfilet met botersaus
Köttbullar med en kryddig löksås
Rundergehaktballetjes met een pittige uiensaus
Fläsk grillat i en mild grön paprika sås
Varkensgebraad in een milde groene pepersaus
Bakade baby potatis
Gebakken krielaardappeltjes
Rödbetor gryta med äpple och get ost
Bietjesstamppot met appel en geitenkaas
Bräserad kål med sirap och bacon bitar
Gesmoorde spitskool met stroop en spekjes

Scandinavisch buffet 3 à € 24,95 p.p.:
Amuses / Roa
Amuseglaasjes met Noorse garnaaltjes en pittige cocktailsaus
Amuseglaasjes met rode biet en haring
Amuselepels met rundertartaar, sla en saffraanmayonaise
Amuselepels met gerookte zalm en bieslookcrème
Slamelange med get ost, gurka och tomater, med en honung-Senap dressing
Slamelange met geitenkaas, komkommer en tomaatjes, met een honing-mosterddressing
Fusillitunasalat med svarte oliven, rodlok og paprika
Huisgemaakte fusilli-tonijnsalade met zwarte olijven, rode ui en paprika
Nötkött sallad med olika kött
Rundvleessalade met een garnering van diverse vleeswaren
Hjemmelaget laks med ruccola, sitron-kaprell majones og soltorkede tomater
Huisgerookte zalm met rucola, citroen-kappertjesmayonaise en zongedroogde tomaatjes
Rågbröd och nybakat bröd med smör och hembakat örtsmör
Roggebrood en vers gebakken brassbrood met roomboter en huisgemaakte kruidenboter
Torskfilet med smorsaus
Kabeljauwfilet met botersaus
Köttbullar med en kryddig löksås
Rundergehaktballetjes met een pittige uiensaus
Ham remsor i en mild senapssås
Beenhamreepjes in een zachte mosterdsaus
Mört nötkött filé prickar i en sås av paprika
Biefstuk "stroganoff", malse ossenhaaspuntjes in een saus van paprika, afgeblust met wodka
Bakade baby potatis
Gebakken krielaardappeltjes
Gratinerad potatis
Gegratineerde aardappelen
Vitt ris
Witte rijst
Blandade grönsaker med Dansk blåmögelost
Gemengde groente met Deense blauwe kaas

