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

Maaltijdbuffet

€

22,40

p.p.

Buffet Cartouche
Koud:

* Bourgondische rundvleessalade
* Gemarineerde tomatensalade met verse munt, zwarte olijven en Ricotta
* Frisse salade met o.a. rucola, rode uitjes, cherry tomaatjes, komkommer julliëne
met een balsamicodressing
* Tomatentapenade
* Stokbroden
* Kruidenboter

Warm:

* Vlaamse beenham met honing en tijm, gemarineerd
* Noordzee vispotje met kabeljauw, mosselen, garnalen en Zaanse mosterdsaus
* Coq au vin; klassiek Frans kipgerecht met grove groenten in rode wijn
gesmoord
* Provençaalse groenteratatouille
* Pommes Gratin
* Gegratineerde aardappelpuree

Maaltijdbuffet

€

22,95

p.p.

Buffet Fiona
Koud:

* Fraai opgemaakte zalmsalade met Hollands zeebanket met o.a. haring,
makreel, forel en garnalen
* Romig gevulde eitjes
* Plateau met diverse gerookte vleeswaren zoals gegrilde achterham,
Ardennerham, Cajun Roast, Beef en Serranoham
* Salade van gebraden maïskip met dragon en kerriemayonaise
* Huzarensalade
* Drie soorten rauwkostsalades met bijpassende dressing (vegetarisch)
* Diverse Bourgondische broodsoorten met huisgemaakte tapenade
* Ravigotesaus en cocktailsaus
* Kruidenboter

Warm:

* Boeuff Stroganoff
* Coq au vin; klassiek Frans kipgerecht met grove groenten in rode wijn gesmoord
* Botervisfilet met gegrilde courgette en een blanke botersaus
* Aardappeltjes in room met oude kaas gegratineerd
* Kerrierijst met groenten
* Seizoensgroenten

Maaltijdbuffet

€

24,75

p.p.

“Grootmoeders dinerbuffet”
* Tomatensoep (of andere in overleg)
* Varkenshaas in champignon-roomsaus
* Runderstooflapjes op grootmoeders wijze bereid
* Gebakken krieltjes
* Parijse worteljes
* Bloemkool met een romig sausje
* Sperziebonen
* Tuinboontjes
* Komkommersalade
* Appelmoes

Buffet

€

24,70

p.p.

Uitgeserveerd

€

25,95

p.p.

Buffet Inaku
Koud:

* Gerookte zalm met atjar van komkommer en sjalotjes
* Noorse garnalensalade met frambozendressing, bieslook en appeltjes
* Gerookte makreel en forel met een mierikswortel crème
* Parmaham met meloen
* Salade van krielaardappeltjes met crème fraiche en bieslook
* Kalkoenreepjes met venkel, ananas en kerriemayonaise op een
salade mesclun
* Griekse boerensalade met komkommer, feta, tomaat, zwarte olijven,
pepers en olijfolie
* Ovenverse stokbroden
* Kruidenboter

Warm:

* Stukjes kipfilet in een Stroganoffsaus gegaard
* Oostendes vispotje; diverse vissoorten in een witte wijnsaus
* Groentengarnituur, afgestemd op het seizoen
* Pommes Gratin

Maaltijdbuffet

€

24,95

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

Maaltijdbuffet

€

24,95

p.p.

“Terug naor die goeie ouwe tijd”
* Runderbouillon
* Ouderwets draadjesvlees uit de jus
* Rundergehaktballetjes op grootmoeders wijze
* Luchtige aardappelpuree
* Pommes gratin
* Rode kool met appeltjes
* Romige tuinboontjes met bonenkruid
* Witlof met ham en kaas
* Kapucijners met spekjes
* Tutti Frutti
* Appelcompote
* Bleekselderijsalade met druiven en walnoten
* Witte koolsalade met rozijntjes en ananas

Buffet

€

23,95

p.p.

Uitgeserveerd

€

25,75

p.p.

Buffet Roma
Koud:

* Focaccia pugliese met carpaccio van ossenhaas, buffelmozzarella en
verse basilicum
* Parma en Coppa ham geserveerd met een frisse meloensalade
* Rijk gevulde salade Nicoise met Albacore tonijn, haricots verts en
reepjes paprika
* Salade van verschillende soorten pasta met groenten
* Plateau met Italiaanse kazen
* Salade van Tozzi mozzarella met trostomaat en verse basilicum
* Diverse Italiaanse broodsoorten
* Kruidenboter, pesto en gezouten roomboter

Warm:

* Deeggerecht met zalm en kruiden
* Mals rundvlees omwikkeld met spek in jus met Marsala en pepertjes
* Pastagerecht Carbonara met spekreepjes & Parmezaanse kaas
* Italiaanse ratatouille
* Siciliaanse risottorijst met noten en rozijnen
* Kalfsgehaktballetjes op wilde spinazie, gesmolten Mozarella en saus
* Kalkoen Saltimboco met Toscaans gegrilde groenten in rode wijnsaus

Maaltijdbuffet

€

26,50

p.p.

Buffet Salina
Koud:

* Zalmsalade met gerookte zalm en kappertjes
* Noorse garnalen met een concassé van komkommer en appel met verse dille
* Rivierkreeftstaartjes met een vleugje Pernod
* Aardappelsalade met gebraden rosbief
* Huzarensalade
* Diverse patésoorten met cranberrysaus
* Parmaham met meloensalade
* Licht gerookte kipfilet, gepresenteerd met verse vruchten
* Salade Nicoise
* Spinaziesalade met spekjes en witte hazelnoten
* Boerenlandbrood en Zonnepitbrood met kruidenboter

Warm:

* Stoofpotje van Limousine rund met grove groenten en verse tijm
* Varkenshaas met een heerlijke appel-Calvados saus
* Warme gerookte zalmlende met een witte wijnsaus
* Pommes Gratin
* Melange van wilde rijst
* Provençaalse groenteratatouille

Maaltijdbuffet

€

24,75

p.p.

