Broodbuffetten
Voor uw lunch hebben wij verschillende types broodbuffetten in ons assortiment. Heeft
uzelf ideeën over de inhoud van het buffet? Laat het ons weten en wij maken een buffet op
maat!

Broodbuffet Schaapskooi
Broodbuffet Schaapskooi is een uitgebreid brood/brunchbuffet.
€ 14,60 p.p.

Dit arrangement bestaat uit:











Kop smaakvolle tomatensoep
Omeletschotel met spek, ui en champignons
Satéstokjes met satésaus
Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade (aardappel/tonijn)
Diverse soorten ver brood en bolletjes (hard en zacht, bruin en wit)
Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg
Zoetwaren
Onbeperkt koffie/thee en melk, tot maximaal 1½ uur na aankomst

Broodbuffet De Papiermolen
Broodbuffet De Papiermolen is een eenvoudig broodbuffet met verscheidene (lunch)
gerechten.
€ 11,40 p.p.

Dit arrangement bestaat uit:








Kop heldere groentesoep
Kroketten
Diverse soorten vers brood en bolletjes (hard en zacht, bruin en wit)
Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg
Zoetwaren
Onbeperkt koffie/thee en melk, tot maximaal 1½ uur na aankomst.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage
en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Eerbeekseweg 4 7371 CG Loenen Tel.: +31 (0)55-5051328 Fax: +31 (0)55-5051159 www.loenermark.nl info@loenermark.nl
Rabobank 11.01.58.970 IBAN: NL22 RABO 0110 1589 70 BIC: RABONL2U BTW: NL8525.44.662.B01 KvK: 573.54.537

Broodbuffet Waterval
Broodbuffet Waterval is een uitgebreid broodbuffet met verscheidene heerlijke gerechten.
€ 13,60 p.p.

Dit arrangement bestaat uit:











Kop smaakvolle tomatensoep
Kroketten
Warme saucijzenbroodjes
Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade (tonijn/aardappel)
Diverse soorten vers brood en bolletjes (hard en zacht, bruin en wit)
Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg
Zoetwaren
Onbeperkt koffie/thee en melk, tot maximaal 1½ uur na aankomst

Broodbuffet Fijnproever
Broodbuffet Fijnproever is een uitgebreid broodbuffet met verscheidene heerlijke
gerechten, zoals vis.
€ 15,50 p.p.

Dit arrangement bestaat uit:














Kop smaakvolle uiensoep
Verse zoute haring met uitjes
Gebakken kibbeling
Vers gerookte zalmfilet
Warme saucijzenbroodjes
Huisgemaakte huzarensalade
Huisgemaakte vissalade (tonijn/aardappel)
Diverse soorten vers brood en bolletjes (hard en zacht, bruin en wit)
Kaasplank met diverse soorten gesneden kaas
Vleesplank met diverse soorten gesneden vleesbeleg.
Zoetwaren
Vers fruit van het seizoen
Onbeperkt koffie/thee en melk, tot maximaal 1½ uur na aankomst.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage
en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
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