Buffet Americain
Koud:

* American potato salad
* Groene salade met krokante bacon, croutons en vinaigrette
* Classic Caesar salad
* Cole slaw
* All American BBQ-sauce

Warm:

* Spicy Kentucky chicken wings
* Texas spae-ribs
* Runderfajito met bloemtortilla’s
* Pangasiusfilet in gele curry met pompoen en kokosnoot
* Mini Big Mac met krokant ijsbergsla, uitjes en ketchup
* Jacked potatoes en gekookte maïs

Hapjesbuffet

€

26,50

p.p.

Buffet Antiga
Koud:

* Coburgerham met meloen en verse stukken fruit
* Surimisalade
* Javaanse gehaktballetjes met ketjapdip
* Siciliaanse penne pastasalade met grotchampignons, bosuitjes
& baconchips
* Patésoorten met een cranberrysaus
* Komkommer in ´t zuur en een vleugje mint
* Bourgondische vleessalade
* Boerenland- en Zonnepitbrood
* Kruidenboter

Warm:

* Yakitorisaté met een romige pindasaus
* Babi Ketjap; varkensvlees in ketjapsaus
* Witte rijst

Hapjesbuffet

€

17,00

p.p.

Buffet Apollo
Koud:

* Coburgerham met meloen en verse stukken fruit
* Bourgondische vleessalade
* Kipsalade met frisse perzik
* Gerookte makreelfilet op drie manieren bereid
* Maatjesharing met snippertjes rode ui en bieslook
* Surimisalade
* Tomatenpartjes met blokjes fetakaas
* Komkommer in ´t zuur en een vleugje mint
* Witte en bruine stokbroden
* Zonnepitbrood
* Kruidenboter

Warm:

* Geroosterde gemarineerde kipsaté met pindasaus
* Geroosterd Chinees varkensvlees met een licht pikante zoetzure saus
* Kerrierijst met groenten

Hapjesbuffet

€

18,50

p.p.

Buffet Lipari
Koud:

* Rijk gegarneerde rundvleessalade
* Zalmsalade met augurkjes
* Haringpartjes met rode uitjes en groene kruiden
* Huisgemaakte paté van parelhoen met een rode uienmarmelade
* Gekookte ham met asperges
* Ardennerham met diverse soorten meloen
* Noorse garnalen met een concassé van komkommer en appel met verse dille
* Aardappelsalade met gebraden rosbief
* Witte en bruine stokbroden
* Diverse broodsoorten
* Kruidenboter

Warm:

* Gemarineerde varkensreepjes met grotchampignons en een kruidensaus
* Kip Hawaii met een milde kerriesaus
* Javaanse gehaktballetjes in een pittige pindasaus
* Gebakken minikrieltjes
* Geurige Basmatirijst
* Sperzieboontjes met gebakken spekjes

Hapjesbuffet

€

19,95

p.p.

Borrelbuffet Minerva
* Dun gesneden Ardennerham met frisse meloenpunten
* Boerenpaté met huisgemaakte uiencompote
* Javaanse gehaktballetjes met ketjapdip
* Kipsalade met ananas en bleekselderij
* Romige gevulde eitjes met krab
* Partjes maatjesharing met uitjes en groene kruiden
* Italiaanse pastasalade met tonijn en tomaat
* Pikante aardappeltjes in een salsasaus
* Stoofpeertjes gevuld met dadelmonchou
* Verschillende Franse kaassoorten
* Witte en bruine stokbroden
* Bourgondische broodsoorten
* Kruidenboter

Borrelbuffet

€

17,30

p.p.

Borrelbuffet Pimpernel
* Yakitorisaté met pindasaus
* Bourgondische vleessalade
* Kipsalade met ananas en bleekselderij
* Surimisalade
* Coburgerham met meloen en vers fruit
* Franse kaassoorten
* Javaanse gehaktballetjes met ketjapdip
* Stokbrood
* Kruidenboter

Borrelbuffet

€

16,25

p.p.

Buffet Wallabi
Koud:

* Huzarensalade
* Salade van vleestomaten, basilicum & olijfolie
* Romig gevulde eieren
* Komkommerpartjes gevuld met zalmmousse
* Gerookte pepermakreel
* Noorse garnalen
* Haringpartjes met uitjes en groene kruiden
* Ardennerham met meloen & vers fruit
* Gekookte ham met asperges
* Bourgondische kipsalade met bleekselderij
* Cocktailsaus
* Bourgondische broodsoorten
* Kruidenboter

Warm:

* Pikant gebraden drumsticks

Hapjesbuffet

€

19,50

p.p.

