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Dinerbuffet   € 16,50 p.p. 

• Huisgemaakte tomaat-basilicum soep met croutons en bladselderij 

• Ovenverse broden met kruidenboter en tapenade  

• Diverse huisgemaakte salades, zoals tomaat fetasalade met olijven, 

caesarsalade met diverse bijlage zoals croutons, kruiden, noten  en dressings 

• Kipsaté met Maleisische satésaus, kroepoek en atjar  

• Zalm uit de oven met kruidensaus  

• Aardappeltjes uit de oven en frites 

 

Dinerbuffet   € 19,50 p.p. 

• Huisgemaakte tomaat-basilicum soep met croutons en bladselderij 

• Ovenverse broden met kruidenboter en tapenade  

• Diverse huisgemaakte salades, zoals tomaat fetasalade met olijven, 

caesarsalade met diverse bijlage zoals croutons, kruiden, noten  en dressings 

• 2 Hoofdgerechten naar keuze 

• Bijpassend aardappelgarnituur of rijst 

• Verwendessert met vers fruit 

 

Dinerbuffet   € 24,50 p.p. 

• Huisgemaakte tomaat-basilicum soep met croutons en bladselderij 

• Ovenverse broden met kruidenboter en tapenade  

• Diverse huisgemaakte salades, zoals tomaat fetasalade met olijven, 

caesarsalade met diverse bijlage zoals croutons, kruiden, noten  en dressings 

• Groente van het seizoen 

• 3 Hoofdgerechten naar keuze 

• Bijpassend aardappelgarnituur of rijst 

• Uitgebreid dessertbuffet met diverse lekkernijen zoals Tartufo (chocolademousse), verwendessert met 

vers fruit en Ben & Jerry’s ijscupjes 

 

Dinerbuffet   € 29,50 p.p. 

• Huisgemaakte tomaat-basilicum soep en soep van de dag met croutons en bladselderij  

• Ovenverse broden met kruidenboter en tapenade  

• Diverse huisgemaakte salades, zoals tomaat fetasalade met olijven, caesarsalade met diverse bijlage 

zoals croutons, kruiden, noten  en dressings 

• Anti pasti schotel met gerookte zalm, rivierkreeftstaartjes, buffelmozzarella, serranoham, spinata romana 

(salami), gegrilde groenten met knoflook en olijven 

• 3 Hoofdgerechten naar keuze 

• Bijpassend aardappelgarnituur of rijst 

• Uitgebreid dessertbuffet met diverse lekkernijen zoals Tartufo (chocolademousse), verwendessert met 

vers fruit, Ben & Jerry’s ijscupjes en een kaasplateau 

 

 

 



 

 

 

Hoofdgerechten naar keuze; 

 

Rund: 

• Rundvlees in Stroganoffsaus 

• Gehaktballen in Italiaanse tomatensaus 

• Goulash volgens Hongaars recept 

• Ossenhaaspuntjes met diverse seizoensgroente in oestersaus 

Varken: 

• Varkenshaasreepjes in champignonroomsaus 

• Warme beenham gemarineerd in honing-mosterdsaus 

• Italiaans gekruid varkensfilet in plakjes  

• Schnitzel met gebakken ui en champignons 

Gevogelte: 

• Kipsaté met Maleisische satésaus, kroepoek en atjar 

• Kippenhaasjes met bospaddestoelensaus 

• Gebraden kalkoenfilet met kerriesaus 

• Kalkoen en croûte met vulling van kruidenroomkaas  

Lam: 

• Gemarineerde lamskoteletjes uit de oven 

Vis: 

• Gamba’s met milde curry en diverse groente 

• Zalmfilet en gamba’s met pesto 

• Vis van het seizoen in wittewijnsaus 

• Zalm en croûte met vulling van kruidenroomkaas 

Vegetarisch: 

• Italiaanse pasta 

• Tortellini in champignontruffelsaus 

 

Uiteraard kunnen wij op aanvraag rekening houden met vegetarische wensen of speciale diëten.  

 

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw en gebaseerd op een minimale deelname van 50 personen. 


