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Koude en warme buffetten 

Elk buffet is verkrijgbaar vanaf 20 personen (tenzij anders aangegeven). 

Winterbuffet 
Buffet (1-gang, vanaf 40 personen) á € 18,00 p.p.   

 Amsterdams zuur 
 Appelcompote of stoofperen 
 Mosterd 
 Piccalilly 
 Huisgemaakte erwtensoep 
 Boerenkoolstamppot 
 Zuurkoolstamppot 
 Hutspot 
 Casselerrib 
 Klapstuk 
 Hachee 
 Slagersrookworst 
 Rode kool schotel 

Buffet Bras 
Buffet (1-gang) á € 18,70 p.p.    

 Huisgemaakte huzarensalade, vers opgemaakt 
 Huisgemaakte vissalade, vers opgemaakt 
 Griekse slamelange 
 Tonijn slamelange 
 Stokbroden en buffetbolletjes 
 Kruidenboter en tapenade 
 Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus 
 Kipsaté met huisgemaakte satésaus 
 Cajun schotel 
 Vers gebakken kibbeling 
 Gebraden kippenboutjes 
 Gehaktballetjes in jus 
 Frites 
 Gebakken aardappelen 
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Winterbuffet Hartje Winter 

2-gangen buffet á € 24,95 p.p.  

Vooraf aan tafel 

 Stokbrood met kruidenboter 

Keuze voorgerecht 

 Huisgemaakte erwtensoep 

 Goed gevulde uiensoep 

Hoofdgerecht in buffetvorm: 

 Hazenpeper 
 Beenham aan het spit, aan het buffet getrancheerd 
 Wildzwijn biefstuk met rode wijnsaus 
 Huisgemarineerde spareribs 
 Slagersrookworst 
 Rode kool schotel 
 Boerenkoolstamppot 
 Andijviestamppot 
 Frites 
 Mayonaise 
 Mosterd 
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Buffet Waterglans 

2-gangen buffet á € 23,20 p.p.  

Koud buffet - 1e gang: 

 Hollandse garnalensalade met stukjes meloen en cocktailsaus 
 Griekse slamelange 
 Rundercarpaccio op kleine ciabatta's 
 Gerookte palingfilets 
 Zoute haringen met uitjes 
 Kaasplank met verschillende soorten internationale kaasjes 
 Tapas 
 Stokbroden en buffetbolletjes 
 Mand met vers fruit van het seizoen 

Warm buffet - 2e gang: 

 Zalmmoten met heerlijke vissaus 
 Huisgemarineerde spareribs 
 Kipsaté met huisgemaakte satésaus 
 Kip-cajun schotel 
 Biefstuk Stroganoff 
 Vers gebakken kibbeling 
 Quiche van verse Hollandse landgroenten 
 Bloemkoolschotel of verse Hollandse asperges (indien beschikbaar, ca. in mei) 
 Frites 
 Gebakken aardappelen 
 Mayonaise 
 Mand met vers fruit van het seizoen 
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Buffet Vissers Raad 

Buffet (1-gang) á € 19,95 p.p.    

 Huisgemaakte huzarensalade, vers opgemaakt 
 Huisgemaakte vissalade, vers opgemaakt 
 Griekse slamelange 
 Tonijn slamelange 
 Stokbroden en buffetbolletjes 
 Kruidenboter en tapenade 
 Mayonaise 
 Biefstuk Stroganoff 
 Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus 
 Kipsaté met huisgemaakte satésaus 
 Huisgemarineerde spareribs 
 Cajun schotel 
 Vers gebakken kibbeling 
 Gebraden kippenboutjes 
 Gehaktballetjes in jus 
 Frites 
 Gebakken aardappelen 
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Buffet Loenermarkers Pracht 

2-gangen buffet á € 23,95 p.p.  

Koud buffet - 1e gang: 

 Huisgemaakte huzarensalade, vers opgemaakt 
 Huisgemaakte vissalade, vers opgemaakt 
 Aardappelsalade 
 Diverse koude vissoorten; zoals gerookte zalm, gerookte palingfilet, gerookte 

makreelfilet, gerookte forelfilet, Noorse garnalen en zoute haringen met uitjes. 
 Diverse koude vleeswaren; zoals verschillende hamsoorten, rosbief en gerookte 

kipfilet 
 Verse meloen met serranoham 
 Cocktailsaus 
 Ravigottesaus 
 Kaasplank met verschillende soorten internationale kaasjes 
 Stokbroden en buffetbolletjes 
 Kruidenboter en tapenade 
 Mand met vers fruit van het seizoen 

Warm buffet - 2e gang: 

 Biefstuk met stroganoffsaus 
 Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus 
 Cajun schotel 
 Gehaktballetjes in jus 
 Kipsaté met huisgemaakte satésaus 
 Gebraden kippenboutjes 
 Vers gebakken kibbeling 
 Huisgemarineerde spareribs 
 Frites 
 Gebakken aardappelen 
 Mayonaise 
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Dinerbuffet Droefakkers Juweel 

3-gangen buffet á € 29,50 p.p.  

Vooraf op tafel: 

 Stokbrood met kruidenboter 

Keuze voorgerecht (aan tafel geserveerd): 

 Gegratineerde champignons 
 Zuiderzeesalade van verse vis 

Keuze tussengerecht (aan tafel geserveerd): 

 Heldere groentesoep 
 Gebonden champignonsoep 

Warm hoofdgerechten buffet: 

 Griekse slamelange 
 Rauwkostsalade 
 Beenham aan het spit, aan het buffet getrancheerd 
 Biefstuk met stroganoffsaus 
 Zalmmoten met een heerlijke vissaus 
 Kip-cajun schotel 
 Gehaktballetjes in jus 
 Kipsaté met huisgemaakte satésaus 
 Huisgemarineerde spareribs 
 Bloemkoolschotel 
 Frites 
 Gebakken aardappelen 
 Mayonaise 
 Mand met vers fruit van het seizoen 
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Buffet Bourgeois 

Buffet (1-gang) á € 16,95 p.p.   

 Huisgemaakte huzarensalade, vers opgemaakt 
 Griekse slamelange 
 Tonijn slamelange 
 Komkommersalade 
 Stokbroden en buffetbolletjes 
 Kruidenboter en tapenade 
 Mayonaise 
 Gebakken varkenshaas met champignonroomsaus 
 Kipsaté met huisgemaakte satésaus 
 Cajun schotel 
 Gehaktballetjes in jus 
 Frites 
 Gebakken aardappelen 
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Buffet Culinair 

2-gangen buffet á € 27,40 p.p.  

Koud buffet - 1e gang: 

 Tonijn slamelange 
 Griekse slamelange 
 Rundercarpaccio op kleine ciabatta’s 
 Diverse koude vissoorten; zoals gerookte palingfilet, gerookte makreelfilet, gerookte 

forelfilet, Noorse garnalen en zoute haringen met uitjes. 
 Diverse koude vleeswaren; zoals verschillende hamsoorten, pastrami, rosbief en 

gerookte kipfilet 
 Vers gerookte zalm aan het buffet getrancheerd 
 Verse meloen met serranoham 
 Cocktailsaus 
 Ravigottesaus 
 Stokbroden en buffetbolletjes 
 Kruidenboter en tapenade 

Warm buffet - 2e gang: 

 Beenham, aan het buffet getrancheerd 
 Biefstuk met stroganoffsaus 
 Zalmmoten met een heerlijke vissaus 
 Kip-cajun schotel 
 Gehaktballetjes in jus 
 Kipsaté met huisgemaakte satésaus 
 Huisgemarineerde spareribs 
 Bloemkoolschotel of verse Hollandse asperges (indien beschikbaar, ca. in mei) 
 Frites 
 Gebakken aardappelen 
 Mayonaise 
 Mand met vers fruit van het seizoen 

 

 

 

 


