Tarieven eten & drinken 2020
Verzorgde barbecue, kinderen & scholen

€ 9,75 p.p.

- 4 soorten vlees:
Hamburger / Worstje / Kipsaté / Procureur
- Rundvleessalade
- Scharrrelsalade
- Vruchtensalade
- Schaal met komkommer & tomaatjes
- Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
- Barbecuesaus, cocktailsaus, knoflooksaus

Verzorgde barbecue

€ 14,95 p.p.

- 5 soorten vlees:
Hamburger / Worstje / Kipsaté / Procureur / Filetlapje
- Rundvleessalade
- Scharrrelsalade
- Rauwkostsalade met feta en olijven
- Schaal met komkommer & tomaatjes
- Verse vruchtensalade
- Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
- Barbecuesaus, cocktailsaus, knoflooksaus
- Satésaus

Verzorgde barbecue, luxe

€ 19,95 p.p.

- 6 soorten luxe vlees:
Black Angus burger / Varkenshaas saté / Mixed grill spies / Procureursteak /
Gemarineerd speklapje / Barbecueworstje
- Rundvleessalade
- Scharrrelsalade
- Aardappelsalade
- Rauwkostsalade met feta en olijven
- Schaal met komkommer & tomaatjes
- Verse vruchtensalade
- Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
- Barbecuesaus, cocktailsaus, knoflooksaus
- Satésaus

Warm & koud buffet 1

€ 18.95 p.p.

- Huzarensalade, royaal gegarneerd met diverse garnituren en vleessoorten
- Rauwkostsalade
- Vers afgebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
- Mini schnitzels in champignonroomsaus
- Huis gemarineerde malse kipsaté
- Gebakken aardappelen
- Warme seizoensgroente

Warm & koud buffet 2

€ 22,95 p.p.

- Soep naar keuze
- Aardappelsalade met prei en crème fraîche
- Tomatensalade met rode ui en pesto
- Italiaanse ham met meloen
- Vers afgebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
- Varkenshaasmedaillons in een champignonroomsaus
- Oosterse kipschotel met roerbakgroenten
- Gebakken aardappelen
- Warme seizoensgroente

Warm buffet 3

€ 22,95 p.p.

Dit buffet kunt u naar wens samenstellen, waarbij u keuze heeft uit 6 warme gerechten.
wordt bij ieder buffet 1 aardappelgerecht en 1 soort seizoensgroente* aangeboden.
Keuze uit de volgende warme gerechten:
-

Mini schnitzels in champignonroomsaus
Mini schnitzels met een garnituur van champignons, ui en spek
Saté van de haas
Malse kipsaté
Kipfilet op Bourgondische wijze
Drumsticks piri-piri
Mild of pittig gemarineerde spareribs
Varkenshaasmedaillons in een Groninger mosterdsaus
Pikant gekruide kipkluifjes
Beenham met een honing-mosterdsaus
Varkenshaas in een champignonroomsaus of zachte pepersaus
Filetlapjes in een cajunsaus
Mini gehaktballetjes in eigen jus of in een tomatensaus
Vispakketje met Mediterrane groenten en kruiden
Varkenshaasmedaillons in een stroganoffsaus
Stoofpotje van Noordzeevis met witte wijn en dille

-

Kabeljauw en zalm in een milde mosterdsaus
Kipfilet gevuld met brie en schinken in een romige tomatensaus
Bourgondisch stoofpotje van rundvlees
Lasagne bolognese
Vegetarische lasagne
Provençaalse gamba schotel
Gamba's in een dillesaus
* Vanaf 20 personen bieden wij er twee soorten warme groenten bij aan

Dit buffet is ook mogelijk met soep als voorafje.

Buffet 4

Winterbuffet

€ 18,95 p.p.

Zodra het buiten weer lekker koud wordt en binnen behaaglijk warm, krijgen alle
Nederlanders er weer zin in: zo'n heerlijke oer-Hollandse stamppot met worst! Een koude
Hollandse winter kan niet zonder stamppot en een stamppot kan niet zonder rookworst.
Daarom hebben wij voor u een oer-Hollands stamppot buffet samengesteld.
- Erwtensoep met daarbij roggebrood en spek
- Stamppot boerenkool met uitgebakken spekjes
- Stamppot zuurkool
- Stamppot hutspot
- Rookworst
- Speklappen
- Schouderkarbonade in eigen jus
- Stoofpeertjes
- Piccalilly, zilveruitjes, augurkjes, mosterd en jus
Winterbuffet zonder de erwtensoep en roggebrood met spek

€ 16,95 p.p.

Buffet 5

€ 24,95 p.p.

Italiaans buffet

- Italiaanse salade gegarneerd met diverse soorten Italiaanse
ham- en worstsoorten
- Koude pastasalade
- Italiaanse broodjes
- Olijven, tapenade, pesto en kruidenboter
- Plateau met Italiaanse kaas
- Salade caprese
- Carpaccio van ossenhaas met pesto en oude kaas
- Lasagne Bolognese
- Zeebaars met zongedroogde tomaatjes en basilicum
- Italiaanse warme groente

Frites met snack & saus
Onbeperkt drinken

€ 3,90 p.p.
v.a. € 9,95 p.p.

We vullen voor jullie de koelkast zodat jullie zelf jullie drinken kunnen pakken. We zorgen
ervoor dat er genoeg van alle soorten is en vullen, indien nodig, regelmatig aan.
De volgende drankjes zijn inbegrepen:
Cola
Sinas
Rivella
Spa Blauw / Spa Rood
Bitter Lemon
Tonic

Appelsap
Sinaasappelsap
Dubbel Frisss
Ranja
Crystal Clear
IJsthee

Gebak
Luxe, gesorteerd gebak van de Echte Bakker

Bier
Radler 2,0 %
Malt bier
Witte wijn
Rode wijn
Rose

€ 2,10 p.p.

