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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij de door u gevraagde informatie betreffende de mogelijkheden van onze stamppot/winterbuffetten.
Aan de hand van de bijgevoegde lijsten kunt u in een handomdraai een heerlijk winterbuffet samenstellen.
Al onze stamppotten worden uitsluitend met verse ingrediënten bereid, volgens Oud Hollands recept.
Mogen wij uw aandacht vragen voor de hedendaagse stamppotten en ovenschotels, dit is het aanbevelen
waard, omdat juist deze een speciale toevoeging geven aan uw buffet.
A
B
C

per soort 200 gram per persoon
per soort 100 gram per persoon
per soort 100 gram per persoon

Om een buffet samen te stellen als volledige maaltijd (800 gram per persoon), adviseren wij u om de volgende keuzes maken:
3 keuzes uit A of 2 keuzes uit A en 2 uit B: Stamppotten & ovenschotels
2 keuzes uit C: Vleesgerechten

600 gram
200 gram

Op deze manier stelt u een royaal stamppotbuffet al samen vanaf € 12,20 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: Traditionele stamppotten, prijs per persoon € 2,10
□ Groninger boerenkoolstamppot
□ Noord-Hollandse zuurkoolstamppot
□ Zeeuwse hutspot met peen en ui
□ Gelderse hete bliksem (aardappel, zoete appeltjes, witte boontjes)
□ Oma’s prutje (aardappel, zuurkool, ui, wortel, prei)
□ Preistamppot met kerriekruiden en uitgebakken spekjes
□ Andijviestamppot (aardappel, rauwe andijvie, uitgebakken spekjes)
□ Bredase aardappelschotel met spruitjes en spekjes
B: Hedendaagse stamppotten en ovenschotels, prijs per persoon € 2,10
□ Bietjesstamppot met appel en geitenkaas
□ Stamppot van zoete aardappel met spruitjes en chorizo
□ Rucola stamppot met oude kaas en zongedroogde tomaatjes
□ Rode koolschotel met een bourgondisch rundvleespotje
□ Zuurkoolschotel met ananas en rul gehakt
C-1: Vleesgerechten, prijs per persoon € 2,95
□ Braadworstpuntjes
□ Fijne slagers rookworst van de Roller
□ Huisgemaakte gehaktballetjes in de jus
□ Speklapje in de jus
C-2: Vleesgerechten, prijs per persoon € 3,75
□ Bourgondisch rundvleespotje
□ Mals gegaard sukadelapje in de jus
□ Gerookt spek
□ Gemarineerd buikspek
□ Pulled pork, langzaam gegaard varkensvlees met huisgemaakte saus
D: Diverse uitbreidingsmogelijkheden
□ Erwtensoep en roggebrood belegd met katenspek à € 3,00 p.p.
□ Gebonden jus à € 0,50 p.p.
□ Tafelzuur, bestaande uit augurkenwafeltjes, piccalilly en zilveruitjes à € 0,60 p.p.
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