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• Koud buffet 1
€12,00pp
meloen met italiaanse ham, varkensgebraad,
hamrolletje gevuld met asperge, gebakken kiplapje,
sla, tomaat, aardappelsalade, gevuld eitje,
boontjes, farmersalade, komkommer
cocktail+ tartaar
• Koud/warmbuffet
€ 15,50pp
Koud buffet van hierboven + 2 warme gerechten
te kiezen uit:
Varkensgebraad met peper- of champignonsaus
Kalkoen honing-mosterd
Kipstoofpotje
Gehaktballetjes met oriëntaalse saus
• Tapasschotel
€9,80pp
Allerhande huisbereide charcuterie, olijven, zongedroogde tomaten,
2 salades, gedroogde ham,… incl. kleine broodjes

• Breugelbuffet koud
€ 8,60pp
gehaktballetjes, kipknabbel, gebakken spek
ribbetje, grillworst, kipkap, blokjes kaas
Deze schotel wordt voorzien van dipsausjes en is geschikt als hapje
of als maaltijd
• Vlees / vis schotel koud:
€ 19,50 PP
Tomaat –garnaal, gerookte zalm, heilbot, versgekookte zalm,
gevuld eitje met krabsla, gedroogde ham met meloen, hamrolletje
gevuld met asperge, gebakken rosbief, gebakken kippenbout.
gemengde bladsla, geraspte worteltjes, boontjes, rauwkostsalade,
cocktail en tartaar
• Apart te verkrijgen
Kleine broodjes
€0.45/stuk
stokbrood
€1.60/stuk
huisbereide kruidenboter
€14.30/kg
huur borden en bestek(incl afwas) €1,00/pers
Soep
€1,50/pers
Te kiezen uit: tomaten met balletjes, bloemkool-brocolli,
kippenroom, asperge
Dessert
chocomousse
€1,80/stuk
tiramisu speculaas € 2,25/ stuk

• Warm Buffet ´Boerenkost´
€ 16,20
Gebakken drumstick
Braadworst
Balletjes met tomatensaus
Rundsstoofvlees
##
Puree naar keuze
Gebakken aardappelen
##
Bloemkool met kaassausje
Boontjes met gestoofde uitjes
• Warm buffet `wereldkeuken`

€ 16,50

Kipzoetzuur
Varkensreepjes oriëntaal
Gekookte rijst met groenten
##
Lasagne bolognese
Pasta scampi

• Warm buffet `klassiek`

€18,50

2 keuzes uit:
Kipstoofpotje
Varkensgebraad met peper- of champignonsaus
Kalkoen honing-mosterd
Balletjes ortientaal
1 keuze uit:
Visserspotje
Zalmfilet met vissaus
Scampi van de chef
##
Aardappelgratin
Gebakken aardappelen
##
Groentenmix (worteltjes, boontjes, bloemkool)
✓ Buffeten op deze lijst zijn NIET te bestellen tijdens de
periode 1 december tem 15 januari
✓ Warme buffeten zijn enkel te verkrijgen bij min.10 personen
✓ Warm afhalen of leveren mogelijk mits toeslag € 0,50 per
persoon extra (incl gebruik van bain-maries)
✓ Boven 30 personen gratis opwarmen

