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ONTBIJTBUFFET 
●   Verse broodjes 
●   Wit en bruin brood 
●   Vleeswaren  
●   Hollandse en Franse kaas 
●   Salade 
●   Koffie en thee 
●   Roomboter  
●   Zoet beleg 
●   Melk en karnemelk 
●   Jus d' Orange  
●   Gekookte scharreleieren 
Exclusief btw.       € 15,00 
Inclusief btw.        € 15,90 

LUNCHSALADES 
●   Salade met gerookte zalm en tonijn en pestodressing. 
●   Salade met gerookte eendenborst en gerookte kipfilet met een honing-mosterddressing. 
●   Salade met mozzarella, fetta, ei en olijven met een blauwe-kaas dressing.   Prijs per stuk 
Alle salades worden geserveerd met minibroodjes en roomboter    Exclusief btw. € 8,75
             Inclusief btw. € 9,28 

SANDWICHES 
●   Diverse soorten beleg o.a. 
●   Rosbief, sla, eiersalade 
●   Belegen kaas, komijnekaas, sla, tomaat 
●   Kipfilet, sla, kip-kerriesalade 
●   Zalm, sla, tonijnsalade 
●   Ham, sla, ham-preisalade 
Prijs per stuk 
Exclusief  btw.    € 1,42 
Inclusief  btw.     € 1,50 

MINIBOLLETJES 
●   kleine witte en bruine broodjes 
      met diverse beleg o.a:        
●   Rosbief met eiersalade 
●   Beenham met ravigottesaus 
●   Zalm met cocktailsaus 
●   Crabsalade 
●   Eiersalade 
●   Kip-kerriesalade 
●   Diverse soorten kaas 
●   Gebraden kipfilet 
Prijs per stuk 
Exclusief  btw.    € 1,42 
Inclusief  btw.     € 1,50 
 

HIGH TEA 
●   Kopje heldere groentesoep 
●   Diverse sandwiches o.a. belegd met  
      zalm en rosbief 
●   Warme quichepuntjes 
●   Assortiment bonbons 
●   Scones met cream en confituren 
●   Muffins 
●   Mini bavarois 
●   Bavarois taarten 
●   Petit glacés 
●   Verse fruitsalade 
●   En natuurlijk verschillende soorten thee 
 Exclusief  btw.    € 17,45 
 Inclusief  btw.     € 18,50 
 

Overzicht ontbijt, lunch, lunchsalades, broodjes, sandwiches en High Tea 

LUNCHPAKKET A 
●   Witte bol met slagersachterham, 
●   Bruine bol met kaas 
●   Krentenbol met roomboter 
●   Jus d' Orange 
●   Melk 
●   Vruchtenyoghurt 
●   Seizoensfruit 
Exclusief btw.        € 10,33 
Inclusief btw.         € 10,95 

LUNCHPAKKET B 
●   Witte bol met slagersachterham 
●   Bruine bol met kaas 
●   Roombotercroissant met brie 
●   Huzarensalade 
●   Jus d' Orange  
●   Melk  
●   Vruchtenyoghurt 
●   Seizoensfruit 
Exclusief btw.        € 13,68 
Inclusief btw.         € 14,50 

LUNCHBUFFET A 
●   Witte en bruine broodjes 
●   Diverse soorten beleg 
●   Krentenbol met roomboter 
●   Jus d' Orange  
●   Melk en karnemelk 
●   Koffie en thee  
●   Vruchtenyoghurt 
●   Seizoensfruit 
Exclusief btw.        € 14,10 
Inclusief btw.         € 14,95 
 

LUNCHBUFFET B 
●   Kopje groentesoep 
●   Roombotercroissant met brie 
●   Diverse harde en zachte  broodjes 
●   Wit en bruin brood 
●   Diverse soorten beleg 
●   Huzarensalade 
●   Rauwkostsalade 
●   Jus d' Orange  
●   Melk en karnemelk 
●   Koffie en thee  
●   Vruchtenyoghurt 
●   Seizoensfruit 
Exclusief btw.        € 16,93 
Inclusief btw.         € 17,95 
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BORDEN EN BESTEK 
De ontbijt en lunchpakketten en buffetten worden geleverd met 
disposable servies. U kunt ook kiezen voor onderstaande moge-
lijkheden: 
(1)Met linnen gedekte tafel: servies, bestek, glaswerk en servet-
ten (vuil retour)  
(2) Servies, bestek en glaswerk (vuil retour) Prijs per persoon 
                   Excl.  btw.    incl. btw. 
Optie 1        € 2,00           € 2,38 
Optie 2        € 1,25           € 1,49 
 

BELANGRIJK 
Minimum afname sandwiches en broodjes: 50 stuks. 
Minimum afname ontbijt en lunch: 15 personen 
Wij werken uitsluitend met verse- en seizoensproducten.  
Hierdoor kunnen kleine wijzigingen in het assortiment ontstaan. 
 
Prijs High Tea is per persoon. Minimum afname 15 personen.  
Inclusief servies, borden en bestek.  
 

KOUD BUFFET A  
●   Meloen met Ardenner ham 
●   Diverse soorten paté 
●   Diverse vleeswaren zoals rosbief, fricandeau en beenham 
●   Diverse gerookte vissoorten zoals forel, zalm en makreel 
●   Diverse sauzen o.a. cocktail- en tartaarsaus 
●   Aardappelsalade 
●   Zalmsalade 
●   Huzarensalade 
●   Vers afgebakken stokbrood 
●   Boter en kruidenboter 
Exclusief btw.      € 12,22 
Inclusief btw.       € 12,95 
 

KOUD BUFFET B  
●   Meloen met Ardenner ham 
●   Diverse soorten paté 
●   Diverse vleeswaren zoals rosbief,  
     fricandeau en beenham 
●   Diverse gerookte vissoorten zoals  
     forel, zalm en heilbot 
●   Diverse makreelfilets 
●   Hollandse en Noorse garnalen 
●   Gerookte paling 
●   Diverse sauzen o.a. cocktail- en  
     tartaarsaus 
●   Kip-kerriesalade 
●   Zalmsalade 
●   Huzarensalade 
●   Waldorfsalade 
●   Vers afgebakken stokbrood 
●   Boter en kruidenboter 
●   Verse fruitsalade  
Exclusief btw.   € 18,87  
Inclusief btw.    € 20,00 

WARME AANVULLING  
(Alleen in combinatie met koud buffet A of B) 
●   Warme beenham met honingmosterdsaus 
●   Kipsaté met pindasaus 
●   Kipfilet met kerriesaus of varkenshaas in  
     Champignon-roomsaus 
●   Aardappelgràtin of nasi 
 
Exclusief btw.   € 7,08 
Inclusief btw.    € 7,50 

Hollandse buffetten koud en warm 
Overzicht buffetten 

STAMPPOTTENBUFFET 
●   Boerengroentesoep 
●   Hutspot 
●   Zuurkoolstamppot met spekjes 
●   Boerenkool 
●   Hachee 
●   Rode kool met appeltjes 
●   Gekookte krielaardappeltjes 
●   Rundstoofvlees 
●   Rookworst 
●   Bal gehakt 
●   Speklapjes 
●   Jus 
●   Vanillevla en chocoladevla 
●   Verse fruitsalade 
Exclusief btw.   € 21,23 
Inclusief btw.    € 22,50 

BROODJES 
●   Zachte witte en bruine bollen  
●   Witte en bruine pistolets 
●   Kaas jong/belegen/oud/komijnekaas 
●   Gezond ham/kaas 
●   Brie 
●   Ham 
●   Fricandeau 
●   Kipfilet 
●   Rosbief 
●   Filet American 
●   Ham-preisalade 
●   Zalmsalade 
●   Eiersalade 
●   Kip/kerrie salade 
●   Tonijnsalade 
●   Zalm 
●   Haring 
●   Paling 
●   Hollandse garnalen 
Prijs: zie de website 
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Italiaanse buffetten 
ITALIAANS BUFFET A 
●   Gemarineerde olijven, tapenade en pesto 
●   Gegrilde aubergine , courgette en paprika 
●   Mozzarella met tomaten, basilicum en  
      balsamico 
●   Diverse Italiaanse kaassoorten 
●   Diverse Italiaanse ham en salami 
●   Zeevruchtencocktail met cocktail- en  
     knoflooksaus 
●   Vitello Tonato 
●   Coppa di Parma met meloen 
●   Diverse rauwkostsalades 
●   Boter en kruidenboter 
●   Vers gebakken ciabatta 
●   Tiramissu 
Exclusief btw.    € 18,40 
Inclusief btw.     € 19,50 
 

ITALIAANS BUFFET B 
●   Gemarineerde olijven, tapenade en pesto 
●   Gegrilde aubergine , courgette en paprika 
●   Mozzarella met tomaten, basilicum en balsamico 
●   Diverse Italiaanse kaassoorten 
●   Diverse Italiaanse ham en salami 
●   Zeevruchtencocktail met cocktail- en knoflooksaus 
●   Vitello Tonato 
●   Coppa di Parma met meloen 
●   Diverse rauwkostsalades 
●   Diverse pasta soorten 
●   Visstoofschotel met o.a. zalm, kabeljauw, garnalen en mosselen 
     of Runderstoofschotel Romano 
●   Pommedori-rodewijnsaus met rundergehakt en verse kruiden 
●   Roomsaus met zongedroogde tomaten en spekjes 
     (Eventueel vegetarisch, romige champignonragout) 
●   Boter en kruidenboter 
●   Vers gebakken ciabatta 
●   Tiramissu en verse fruitsalade met room 
Exclusief btw.      € 27,83 
Inclusief btw.       € 29,50 
 

ITALIAANS BUFFET C     (alleen te bestellen vanaf 40 personen) 
●   Italiaanse tomatensoep - Tomatensoep met stukjes tomaat 
●   Courgette schijfjes - Gegrild en ingelegd in olie 
●   Antipasti misto 'quattro olive' - Italiaanse gevulde olijven 
●   Tortellinisalade - Salade met tortellini, broccoli en kalkoen in een  
      basilicum- roomsaus 
●   Tomatensalade - Salade van tomaat met ui en kruiden in vinaigrette 
●   Kalfs stoofschotel - Mals kalfsvlees 
●   Tagliatelle - Italiaanse lintpasta 
●   Ratatouille - Groenteschotel met verse tuinkruiden in tomatensaus 
●   Tortellini Ricotta - Pasta gevuld met ricottakaas in een tomatensaus 
●   Lasagna Bolognese - Lasagna met gehakt, tomatensaus, béchamel en geraspte kaas 
●   Tiramisù - Italiaanse lange vingers  met Amaretto, koffie en een mascarponecreme 
●   Verse fruitsalade 
Exclusief btw. € 15,09 
Inclusief btw.  € 16,00 

MIDDELLANDSE ZEEBUFFET 
●   Spaanse paella 
●   Italiaanse pommedori-mozzarella-basilicum salade 
●   Italiaanse sardines 
●   Turkse tonijn salade 
●   Turkse salade 
●   Griekse dolmàdes (gevulde wijnbladeren) 
●   Griekse stifado (runderstoofschotel) 
●   Noord-Afrikaanse lamstoofschotel  
●   Tunesische Kafta (gekruide gehaktballetjes) 
●   Marokkaanse couscous 
●   Egyptische olijvensalade 
●   Diverse rauwkostsalades 
●   Vers gebakken stokbrood en pithabroodjes 
●   Boter en kruidenboter 
●   Yoghurt met honing en walnoten 
●   Verse fruitsalade 
Exclusief btw.    € 27,83 
Inclusief btw.     € 29,50 
 

Middellandse zee en Frans buffet 

FRANS BUFFET 
●   Uiensoep 
●   Ham met meloen 
●   Salade Niçoise 
●   Boeuff Bourguignon 
●   Coq au Vin 
●   Vispotje met zalm, witvis, garnalen en mosselen 
●   Ratatouille 
●   Seizoensgroenten 
●   Diverse quiche 
●   Gegratineerde aardappeltjes 
●   Rauwkostsalades 
●   Stokbrood 
●   Boter en kruidenboter 
●   Diverse bavaroistaarten 
Exclusief btw.     € 25,00 
Inclusief btw.      € 26,50 
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Thais buffet 

THAIS BUFFET A 
●   SATEH KAI/SATHE MOE - Thaise saté van kipfilet en varkensfilet 
●   KAI PHAD PRIK SOD - Roergebakken kipfilet met paprika en pepertjes 
●   GAENG GAREE KAI - Gele kip Curry 
●   GAENG PED NEUA - Rode rundvlees curry 
●   MOE PHAD KRATIEM PHRIK TAI - Gebakken varkensfilet, knoflook, peper en oestersaus 
●   CHOO CHEE PLA - Visfilet met curry 
●   GOONG KRATIEM PRIK THAI - Grote knoflook garnalen 
●   PHAD TOEA NGOG TAHOE - Gebakken taugé met tahoe en groenten 
●   TAM TAENG - Komkommer salade 
●   KHAO PAD KAI - Gebakken rijst met kip 
●   KHAO - Witte gestoomde rijst 
●   PON LAMAI RUAM - Vers seizoensfruit 
Exclusief btw.      € 25,94 
Inclusief btw.       € 27,50 
 
THAIS BUFFET B      (alleen te bestellen vanaf 40 personen) 
●   KHAO SUAY - Gestoomde witte jasmijnrijst 
●   KHAO PHAD - Gebakken rijst met groenten 
●   GAENG GAREE - Zachte kip-kerrieschotel met  kokos 
●   GAENG DAENG MOO - Pittig varkensvlees in currysaus 
●   KAI PHAD MED MAMUANG HIMAPAN - Kip met cashewnoten 
●   PAK PHAD RUAM MIT - Thaise groenteschotel 
●   TOW HOO MASSAMAN - Pittige curry van tahu en kouseband 
●   ATJAR TJAMPUR KUNING - Gemengde groenten in het zuur 
●   KRUPUK – Garnalenchips 
●   SERUNDENG - Gemalen kokos met pinda's 
●   PANDAN - Gelaagde Thaise kruidcake 
●   POL LAMAI RUAN - Verse fruitsalade 
Exclusief btw.      € 17,45   
Inclusief btw.       € 18,50  

Spaans buffet en Tapas 

SPAANS BUFFET 
●   Camarones grandes con ajo y perejil - Grote garnalen met  
      knoflook en peterselie. 
●   Aceitunas - Olijven, tapenade en pesto. 
●   Varios jamón español y chorizo - Diverse Spaanse ham en chorizo. 
●   Varios quesos - Diverse kaassoorten. 
●   Ensalada de papa - Spaanse aardappelsalade. 
●   Champiñones grandes al ajillo y orégano - Grote champignons met  
      knoflook en oregano. 
●   Ensalada de salmón - Zalmsalade. 
●   Atún con pimientos y cebollas - Tonijnsalade met paprika en ui. 
●   Sardinas - Sardines. 
●   Paella de mariscos y chorizo - Paella met zeevruchten en chorizo. 
●   Tortilla - Tortillataarten. 
●   Piernas de pollo con pimienta y ajo - Kipkluifjes met pepers  
     en knoflook. 
●   Cordero asado - Gegrilde lamskoteletjes. 
●   Albondigas con salsa de tomate - Tapasballetjes met tomatensaus. 
●   Estofado de la carne - Runderstoofschotel. 
●   Pan recién horneado - Vers gebakken Stokbrood en minibroodjes. 
●   Mantequilla y mantequilla de finas hierbas - Boter en kruidenboter. 
●   Pasteles helados con fruta fresa y crema batida - IJstaarten met 
     verse fruitsalade en room. 
Exclusief btw.  € 27,83 
Inclusief btw.   € 29,50 
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TAPAS BUFFET 
●   Tortilla de papas con pimientos y cebolla - Aardappeltaart met paprika en ui 
●   Gambas al ajillo - Scampi's in knoflookolie 
●   Calamare fritos - Gepaneerde inktvisringen 
●   Albondigas - Gehaktballetjes met saus van ui, tomaat en rode wijn 
●   Allitas de pollo - Pikante kippenpootjes met knoflook en Spaanse peper 
●   Gambas con Jerez - Gamba's in sherry 
●   Mejillones a la crema de azafrán - Mosselen met saffraansaus 
●   Pollo al pimentón - Kipstukjes met paprika 
●   Pimientos rellenos - Gevulde pepers 
●   Jamón Serrano con rúcula - Seranoham met rucola 
●   Berenjena a la parrilla - Gegrilde aubergine 
●   Champiñones al ajillo y orégano - Gebakken champignons met oregano 
●   Ensalade de papa - Spaanse aardappelsalade 
●   Ensalade de pepinos y tomates - Tomaten en komkommersalade 
●   Sardinas marinadas - Gemarineerde sardines 
●   Chorizo con tomates secados al sol - Chorizo met zongedroogde tomaten 
●   Baguettes recién horneado - Vers gebakken stokbrood 
●   Mantequilla y mantequilla a las finas hierbas - Boter en kruidenboter 
●   Fruta fresca - Vers fruit 
Exclusief btw.   € 25,00 
Inclusief btw.    € 26,50 
 

Grieks buffet  

GRIEKS BUFFET  A 
●   DOLMADAKIA - Druivenbladeren met rijst. 
●   KEFTEDAKIA - Gehaktballetjes met verse tomatensaus. 
●   GORIATIKI SALATA - Boerensalade met o.a. feta, olijven en rode ui. 
●   THALASINA - Salade met garnalen, mosselen en kleine inktvisjes. 
●   TONO SALATA - Tonijnsalade. 
●   GARIDES - Grote garnalen. 
●   STIFADO - Runderstoofschotel met kleine uitjes. 
●   PAIDAKIA - Gegrilde lamskoteletten. 
●   SOUVLAKI KOTOPOULO - Kipfilet aan de spies. 
●   GYROS - Stukjes gekruid varkensvlees met ui. 
●   SOLOMOS - Zalmfilet met witte wijnsaus. 
●   MOUSSAKA - Traditioneel ovengerecht van laagjes aubergine en 
      courgette gevuld met paprika en champignons.(vegetarisch) 
●   TZAZIKI - Yoghurt met knoflook en komkommer. 
●   PATATES FOURNOU - Aardappels uit de oven. 
●   RIZI ME TOMATES - Gekruide rijst met tomaten. 
●   STOKBROOD. 
●   YIAOURTI - Griekse yoghurt met honing en walnoten. 
●   FRESKA FROUTA - Verse fruitsalade met slagroom. 
Exclusief btw.      € 27,83 
Inclusief btw.       € 29,50 
  

GRIEKS BUFFET  B 
●   DOLMADAKIA - Druivenbladeren met rijst. 
●   GORIATIKI SALATA - Boerensalade met o.a. feta, olijven en rode ui. 
●   GIGANTES PLAKI - Grote bonen met een tomatensaus 
●   THALASINA - Salade met garnalen, mosselen en kleine inktvisjes. 
●   KEFTEDAKIA - Gehaktballetjes met verse tomatensaus. 
●   STIFADO - Runderstoofschotel met kleine uitjes. 
●   SOUVLAKI KOTOPOULO - Kipfilet aan de spies. 
●   GYROS - Stukjes gekruid varkensvlees met ui. 
●   TZAZIKI - Yoghurt met knoflook en komkommer. 
●   PATATES FOURNOU - Aardappels uit de oven. 
●   STOKBROOD. 
●   YIAOURTI - Griekse yoghurt met honing en walnoten. 
Exclusief btw. € 18,40 
Inclusief btw.  € 19,50 
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INDISCH BUFFET  B  (vanaf 15 personen)  
●   Bami, nasi en witte rijst 
●   Babi kecap - Varkensvlees met ketjapsaus 
●   Saté ajam - Kipsaté 
●   Sambal goreng telor - Eieren in pikante saus 
●   Ikan bali - Pittige geroosterde vis 
●   Rendang - Gestoofd rundvlees met kokos 
●   Sambal goreng boncis - Sperziebonen met sambalsaus 
●   Daging Bumbu bali - Kruidig gestoofd rundvlees 
●   Sajoer lodeh - Gekruide bouillon met groenten 
●   Atjar - Zoet-zure groenten 
●   Seroendeng - Geroosterde kokos en pinda's 
●   Acar ketimun - Komkommers in het zuur 
●   Kroepoek 
●   Diverse sambal 
●   Vers fruit met spekkoek 
Exclusief btw.      € 23,59 
Inclusief btw.       € 25,00 

Indonesisch buffet  
INDISCH BUFFET  A  (vanaf 20 personen) 
●  Witte rijst  
●  Babi kecap - Varkensvlees met ketjapsaus  
●  Saté ajam - Kipsaté  
●  Sambal goreng telor - Eieren in pikante saus  
●  Rendang - Gestoofd rundvlees met kokos  
●  Sambalgoreng boncis - Sperziebonen met sambalsaus  
●  Atjar - Zoetzure groenten  
●  Acar ketimun - Komkommers in het zuur  
●  Seroendeng - Geroosterde kokos en pinda's  
●  Bawang goreng - Gebakken uitjes  
●  Kroepoek  
●  Diverse sambal 
Exclusief btw. € 15,99 
Inclusief btw.  € 16,95 

INDISCH BUFFET  C     (vanaf 15 personen) 
●   Bami en nasi putih - Vegetarische bami en witte rijst  
●   Ajam besengek - Kip in romige kokos-kerriesaus  
●   Saté ajam - Kipsaté  
●   Rendang - Gestoofd rundvlees met kokos  
●   Daging smoor - Kruidig en zoet gestoofd rundvlees  
●   Sambalgoreng boncis - Sperziebonen met sambalsaus  
●   Sajoer lodeh - Gekruide bouillon met groenten  
●   Sambal goreng telor - Eieren in pikante saus  
●   Ikan bali - Pittig geroosterde makreel  
●   Sambal goreng tahu/tempe – Mix van 2 soorten sojaboongerechten  
●   Atjar - Zoetzure groenten  
●   Seroendeng - Geroosterde kokos en pinda's  
●   Acar ketimun - Komkommers in het zuur  
●   Bawang goreng - Gebakken uitjes  
●   Kroepoek  
●   Diverse sambal  
●   Vers fruit en spekkoek 
Exclusief btw. € 24,53 
Inclusief btw.  € 26,00 
 

Saté buffet 
SATÉ BUFFET 
●   Kipsaté  
●   Varkenshaassaté  
●   Biefstuksaté  
●   Lamssaté 
●   Spies mat gamba’s  
●   Satésaus  
●   Ketjap/sojasaus  
●   Zoetzure saus  
●   Knoflooksaus  
●   Nasi  
●   Stokbrood  
●   Kroepoek  
●   Atjar  
●   Gebakken uitjes  
●   Groene salade 
Exclusief btw. € 17,45 
Inclusief btw.  € 18,50 
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Amerikaans buffet 
AMERICAN BUFFET 
●   Hamburgers, the originals 
●   Cheeseburgers, with cheddarcheese 
●   Hot dogs, served with mustard, ketchup, mayonnaise, onions, sauerkraut and pickled relish 
●   Sloppy Joe, hamburgerbun with spicy ground beef,onions and tomato-barbecue sauce 
●   Coleslaw 
●   Real American Chili 
●   Baked potatoes 
●   Spicy Cajun chicken wings 
●   Pepperoni pizza slices 
●   Honey glazed Spare ribs 
●   Mixed salad bowl 
●   Home-made Apple pie    Exclusief btw.     € 23,59 
●   Brownies        Inclusief btw.      € 25,00 
 

Speciale buffetten voor grotere groepen (vanaf 40 personen) 
VLAAMS BUFFET     (alleen te bestellen vanaf 40 personen) 
• Witlof-roomsoep - Romige soep van witlof 
• Prei ham salade - Gekookte ham met prei in een romige dressing 
• Aardappelsalade met spek - Aardappelsalade met spekjes en ui 
• Komkommersalade - Frisse komkommer in heldere dressing 
• Runderstoof - Traditionele vlaamse runderstoofschotel 
• Coq au vin - Haantjes in rode wijnsaus 
• Konijnenboutjes - Konijnenboutjes met geuze en pruimen 
• Kippenragout - Romige ragout met kip 
• Groentelasagne - Vegetarische lasagne van verse groenten 
• Aardappelgratin-taart 
• Longeur van mango - Bavarois van mango en cake 
• Verse fruitsalade 
Exclusief btw.      € 15,09   
Inclusief btw.       € 16,00   

TEX MEX BUFFET     (alleen te bestellen vanaf 40 personen) 
• Pompoensoep - Vegetarische soep op basis van pompoen 
• Nacho chips - Pittige mexicaanse chips 
• Maïs salade - Salade van maïs, appel, ui en dressing 
• Coleslaw - Salade van witte kool, wortel en sellerie 
• Mexico salade "cancun" - Salade van kidneybonen, maïs en paprika 
• US Taco's - Krokante maïstortilla in de vorm van een maan 
• Taco kip vulling - Complete vulling met kip en groenten 
• Salsa picante - Pittige saus van grove stukjes tomaat 
• Sour cream - Zure room 
• Guacamole - Pittige mexicaanse saus van avocado met japalenos 
• Albondigas - Kalfsballetjes in kruidige tomatensaus 
• Chili con carne - Bonenschotel met rundvlees 
• Kipreepjes Cajun - Gebakken reepjes kipfilet met cajunkruiden 
• Kipkluifjes 
• Bruine chocolademousse - Luchtige mousse van bruine chocolade 
• Verse fruitsalade 
Exclusief btw.      € 15,09   
Inclusief btw.       € 16,00    
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ZUID-AMERIKAANS BUFFET   (alleen te bestellen vanaf 40 personen) 
• Sopa de tomate con plate - Tomatensoep met een vleugje room 
• Amerikaanse coleslawSalade van witte kool en wortel 
• Mexico salade 'cancun' - Salade van kidneybonen, maïs en paprika 
• Salade mixte herebe - Salade van paprika, komkommer, appel en tomaat 
• Pepperpot - Stoofschotel van rund en kip met rode pepers 
• Carbonade de pollo picante - Gestoofde kipkarbonades in pikante kokossaus 
• Spareribs - Knapperig gegrilde varkensribjes 
• Mexicaanse rijst - Rijst met mexicaanse garnituur 
• Papa's a la huanciana - Krielaardappeltjes in een zachte knoflookroomsaus 
• Groentecurry - Groenten curry 
• Longeur van mango cocos - Langwerpige bavarois van mango, kokos en cake 
• Verse fruitsalade 
Exclusief btw.      € 15,09   
Inclusief btw.       € 16,00  

THAIS BUFFET B      (alleen te bestellen vanaf 40 personen) 
●   KHAO SUAY - Gestoomde witte jasmijnrijst 
●   KHAO PHAD - Gebakken rijst met groenten 
●   GAENG GAREE - Zachte kip-kerrieschotel met  kokos 
●   GAENG DAENG MOO - Pittig varkensvlees in currysaus 
●   KAI PHAD MED MAMUANG HIMAPAN - Kip met cashewnoten 
●   PAK PHAD RUAM MIT - Thaise groenteschotel 
●   TOW HOO MASSAMAN - Pittige curry van tahu en kouseband 
●   ATJAR TJAMPUR KUNING - Gemengde groenten in het zuur 
●   KRUPUK – Garnalenchips 
●   SERUNDENG - Gemalen kokos met pinda's 
●   PANDAN - Gelaagde Thaise kruidcake 
●   POL LAMAI RUAN - Verse fruitsalade 
Exclusief btw.      € 17,45   
Inclusief btw.       € 18,50  

ITALIAANS BUFFET C     (alleen te bestellen vanaf 40 personen) 
●   Italiaanse tomatensoep - Tomatensoep met stukjes tomaat 
●   Courgette schijfjes - Gegrild en ingelegd in olie 
●   Antipasti misto 'quattro olive' - Italiaanse gevulde olijven 
●   Tortellinisalade - Salade met tortellini, broccoli en kalkoen in een  
      basilicum- roomsaus 
●   Tomatensalade - Salade van tomaat met ui en kruiden in vinaigrette 
●   Kalfs stoofschotel - Mals kalfsvlees 
●   Tagliatelle - Italiaanse lintpasta 
●   Ratatouille - Groenteschotel met verse tuinkruiden in tomatensaus 
●   Tortellini Ricotta - Pasta gevuld met ricottakaas in een tomatensaus 
●   Lasagna Bolognese - Lasagna met gehakt, tomatensaus, béchamel en geraspte kaas 
●   Tiramisù - Italiaanse lange vingers  met Amaretto, koffie en een mascarponecreme 
●   Verse fruitsalade 
Exclusief btw. € 15,09 
Inclusief btw.  € 16,00 
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Barbecue 
BARBECUE-MENU A 
●   Kipsaté 
●   Drumstick 
●   Worstje 
●   Gemarineerd speklapje 
●   Satésaus 
●   Huzarensalade 
●   Knoflooksaus 
●   Cocktailsaus 
●   Boter en kruidenboter 
●   Vers gebakken stokbrood 
Exclusief btw.     € 11,79  
Inclusief btw.      € 12,50 
 

BARBECUE-MENU B 
●   Kipsaté 
●   Drumstick 
●   Hamburger 
●   Karbonade 
●   Worstje 
●   Huzarensalade 
●   Zalmsalade 
●   Satésaus 
●   Knoflooksaus 
●   Barbecuesaus 
●   Cocktailsaus 
●   Boter en kruidenboter 
●   Vers gebakken stokbrood 
Exclusief btw.    € 16,51 
Inclusief btw.     € 17,50 
 

BARBECUE-MENU C 
●   Kipsaté 
●   Biefstukspies 
●   Lamskoteletje 
●   Vis met groenten in folie 
●   Barbecueworstje 
●   Groentespiesje 
●   Huzarensalade 
●   Zalmsalade 
●   Aardappelsalade 
●   Satésaus 
●   Knoflooksaus 
●   Cocktailsaus 
●   Barbecuesaus 
●   Boter en kruidenboter 
●   Vers gebakken stokbrood 
Exclusief btw.    € 22,17 
Inclusief btw.    € 23,50 
 

KINDERBARBECUE 
●   Kipsaté 
●   Hamburger 
●   Worstje 
●   Satésaus 
●   Ketchup 
●   Huzarenslaatje 
●   Boter 
●   Stokbrood 
Exclusief btw.     € 6,13 
Inclusief btw       € 6,50 
 

BARBECUE MENU CULINAIR 
●   Mozzarellaburgers - Runderhamburgers gevuld met buffelmozzarella. 
●   Biefstukspiesjes - gemarineerde runderbiefstuk op spies. 
●   Lamsaté - gemarineerde lamsfiletspiesjes. 
●   Souzouki - Grieks lamsgehaktspiesje met oregano, tijm en verse munt. 
●   Italiaanse kip - Italiaans gekruide kipdrumsticks. 
●   Zalm en tonijnspiesjes - Verse zalm en in sesamolie gemarineerde tonijn. 
●   Rougefilet in folie - Rode Mul met verse kruiden en witte wijn. 
●   Verse sardines - Super verse visjes. 
●   Gambaspiesjes - Grote garnalen gemarineerd in kruidenolie en knoflook. 
●   Portabellos - Grote paddenstoelen met gorgonzola 
●   Groentespiesjes - Vegetarische spiesjes met o.a. courgette, aubergine, 
     tomaat en champignons 
●   Aardappelsalade 
●   Pastasalade 
●   Huzarensalade 
●   Griekse salade met olijven en feta 
●   Satésaus 
●   Verse knoflooksaus 
●   Cocktailsaus 
●   Verse tomatensaus/uiensaus met verse kruiden. 
●   Boter en kruidenboter 
●   Vers gebakken stokbrood 
Exclusief btw.    € 25,94 
Inclusief btw.    € 27,50 
 
 

EXTRA’S     Excl. btw.    Incl. btw. 
Huur gasbarbecue incl. gas € 35,00        € 41,65 
Huur houtskoolbarbecue  € 25,00        € 29,75 
(inclusief houtskool)    
Kok per uur    € 35,00        € 41,65 
 
Deze prijzen gelden alleen bij door ons verzorgde 
barbecues. 
Voor losse verhurprijzen verwijzen wij u naar 
www.partyverhuurleiden.nl of 071-5769386 
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Borrelhapjes koud en warm 
U kunt uw eigen assortiment samenstellen. Minimum afname 100 stuks. Minimaal 20 stuks per soort. 

ASSORTIMENT A  
�  Salamirondje met mon-chou en ananas.  
•  Kaasvlinder met Italiaanse roomkaas en  bieslook.  
•  Presentje met zalm en sweet-peppercrème en dille.  
•  Toastje haring met rode ui.  
•  Cupje met hammousse.  
•  Toastje brie met walnoot.  
•  Toastje met peperpaté.  
•  Cupje met tonijnsalade.  
•  Cupje met kip-kerriesalade.  
•  Toastje met eiersalade.  
•  Soesje met hammousse.  
•  Soesje met kaascrème. 
Prijs per stuk  
Exclusief btw.       € 0,94 
Inclusief btw.        € 1,00 

ASSORTIMENT B 
�  Presentje kreeftenmousse met kwartelei en tijgergarnaal.  
•  Spiesje met cherry-tomaat, mozzarella en basilicum.  
•  Croustade met eendenlevermousse en mango.  
•  Amuse van kwartel.  
•  Kleine garnalencocktail in glaasje.  
•  Meergranenbrood met pesto, blauwe kaas en zongedroogde tomaat.  
•  Hammousse met asperge.  
•  Kleine tonijnsalade met paprika, ui en cocktailsaus.  
•  Cupje met ossenworst en hammousse.  
•  Spiesje met Parmaham en meloen.  
•  "Bonbon"van geitenkaas met honing en pistache. 
Prijs per stuk  
Exclusief btw.        € 1,51 
Inclusief btw.         € 1,60 

ASSORTIMENT  C  
�  Meergranenbroodrondje met carpaccio, basilicum en Parmezaanse kaas.  
•  Gemarineerde kwarteleieren met sesamzaad en maanzaad.  
•  Amuselepel met gerookte eendenborst en framboos.  
•  Tapasballetje met tomatensaus en verse kruiden.  
•  Geitenkaas met parmaham en honing. 
Prijs per stuk 
Exclusief btw.        € 2,12 
Inclusief btw.         € 2,25 

STOKBROODHAPJES (Montaditos)) 
Rondjes wit en bruin stokbrood belegd met: 
Zalm met mierikswortel en dille 
Heilbot met Japanse wakamé 
Brie met uienscheuten 
Blauwe kaas met rode pesto 
Wildpaté met vijgencompote 
Filet Americain met rode ui 
Per schaal 60 stuks gesorteerd 
Prijs: 
Exclusief btw. € 54,25 
Inclusief btw. € 57,50 

KAAS EN WORST 
Jonge kaas met zilverui 
Belegen kaas met Amsterdamse ui 
Oude kaas met zongedroogdetomaat 
Komijnekaas met augurk 
Slagersworst met bosbes 
Leverworst met Amsterdamse ui 
Salami met ananas 
Chorizo met blauwe druif 
Per  schaal 60 stuks gesorteerd 
Prijs: 
Exclusief btw. € 33,02 
Inclusief btw. € 35,00 

BORRELBROODJES 
Kleine witte en bruine broodjes met diverse soorten beleg o.a. 
●   Rosbief met eiersalade 
●   Beenham met ravigottesaus 
●   Zalm met cocktailsaus 
●   Crabsalade 
●   Eiersalade 
●   Kip-kerriesalade 
●   Diverse soorten kaas 
●   Gebraden kipfilet  
Prijs per stuk 
Exclusief btw. € 1,42 
Inclusief btw. € 1,50 

FRITUURHAPJES 
Dobbe bitterbal. 
Mini kaassoufflé. 
Kipnugget. 
Vlammetjes. 
Gefrituurde garnalen. 
Kaastengels. 
Mini loempia 
Mini bamibal 
Dim sum 
Prijs per stuk 
Exclusief btw. € 0,53 
Inclusief btw. € 0,56 

MINI BLADERDEEGHAPJES 
Saucijzenbroodje 
Kaasbroodje 
Hamkaasbroodje 
Kip-kerriebroodje 
Prijsper stuk 
Exclusief btw. € 0,55 
Inclusief btw. € 0,58 

OVERIGE 
Gemarineerde olijven, Pesto en tapenade met 
vers gebakken stokbrood  
Prijs per persoon 
Exclusief btw. € 3,30 
Inclusief btw. € 3,50 
 
Coupes met nootjes en zuidvruchten en luxe 
banketbakkers zoutjes  
Prijs per persoon 
Exclusief btw. € 2,12 
Inclusief btw. € 2,25 

In verband met de kwaliteit kunnen de frituurhapjes en mini-bladerdeeghapjes niet bezorgd worden. Deze worden 
alleen geserveerd op door ons verzorgde recepties en feestavonden, en/of als wij deze ter plaatse kunnen bakken. 
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LUXE BORRELHAPJES 

Zalm met sweet pepper, dille en wasabikaviaar

Gemarineerde kwarteleieren met wit en zwart 
sesamzaad en atjar. 

Mini quiche met gorgonzola en gedroogde tomaat  

Biologisch rozijnenstokbrood met wildpaté, uiencompote en cornichons 

Pastrami met verse vijg, rucola en fèta 

Kleine cocktail van Hollandse garnalen en rivierkreeftjes 

Prijs: op aanvraag 

Een pintxo (Baskisch voor prikker of spies) is de naam van een soort snacks die meestal gegeten worden in 
bars in het noorden van Spanje, vooral in  Baskenland.  

Pinchos of pintxos 

Pintxo Chomin  - Zalm met Ei, Gamba en Ansjovis      
Jamon con Melon - Seranoham met meloen       
Pintxo Pimiento Anchoa y Ajo -  Gegrilde paprika met ansjovis en knoflook  
Pincho de Jamón Ibérico, y Sardinas - Iberische ham en sardine      
Atún Yoncar -  Tonijn, pepers, uien, ansjovis in olie en mayonaise.    
Queso de Cabra con Salsa pesto -  Geitenkaas met pesto en geroosterde paprika  
Chorizo y Pimiento relleno , chorizo met gevulde pepers 
Alcachofas y manchego -  Artisjok met Manchego en zongedroogde tomaat 

Prijs: op aanvraag 

Minimum afname borrelhapjes 100 stuks, 20 stuks per soort hapje.  
Wij werken uitsluitend met verse en seizoensproducten. Hierdoor kunnen kleine wijzigingen in het assortiment ont-
staan. 
Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product. 
Frituurhapjes  en bladerdeeghapjes worden in verband met de kwaliteit niet  bezorgd.  Deze kunnen alleen geleverd 
worden indien wij deze ter plaatse kunnen bakken.  

Belangrijk 
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Dranken en personeel 
DRANKEN 
●   Koffie 
●   Thee 
●   Mineraalwater 
●   Frisdranken 
●   Vruchtensappen 
●   Bier 
●   Witte wijn 
●   Rode wijn 
●   Rosé 
●   Port, sherry, vermouth 
●   Champagne 
●   Methode Champagnoise 
●   Prosecco 
●   Diverse cocktails 

Exclusief btw. 
prijs op aanvraag 
 

Inclusief btw. 
prijs op aanvraag 
 

PERSONEEL 
PRIJS PER UUR PER PERSONEELSLID 
●   Bedienend personeel 
●   Garderobepersoneel 
●   Logistiek personeel 
●   Keukenhulp 
●   Kok 
●   Supervisor 
Minimaal 4 uur per personeelslid  

Exclusief btw. 
€ 27,50 
€ 27,50 
€ 27,50 
€ 27,50 
€ 35,00 
€ 37,50  

Inclusief btw. 
€ 32,73 
€ 32,73 
€ 32,73 
€ 32,73 
€ 41,65 
€ 44,63  

VERHUUR 
Ook voor huurmaterialen kunt u bij ons terecht. Door 
onze samenwerking met de firma Partyverhuur Leiden 
kunnen wij u op alle mogelijke manieren van dienst 
zijn.  
Van klapstoel tot parasol, en van koffiekopje tot com-
pleet podium, de mogelijkheden zijn enorm.   
U kunt de benodigde huurmaterialen bij ons, of recht-
streeks bij Partyverhuur Leiden bestellen. 
Kijkt u voor het complete assortiment en de prijzen  
op de website: www.partyverhuurleiden.nl 
 
PARASOLVERHUUR 
Kijkt u voor parasolverhuur op:  
www.parasol-verhuur.nl 
 
 

Verhuur 
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Diner 

MENU 
 

AMUSE 

VOORGERECHTEN 
Italiaanse anti-pasti schotel 

of 
Salade met gerookte kip en  

gerookte eendenborst 
met honingmosterd dressing 

of 
Salade met blauwe kaas en  

geitenkaas (vegetarisch) 
met pesto dressing 

of 
Salade met zalm en tonijn 

 
TUSSENGERECHT 

Dubbelgetrokken runderbouillon 
met kervel 

of 
Dubbelgetrokken groentebouillon 

met kervel (vegetarisch) 

HOOFDGERECHTEN 
Lambsracks met rode portsaus 

of 
Parelhoenfilet met cèpes-roomsaus 

of 
Lamsbout met honing-thijm saus 

of 
Lasagna van aubergine met mozzarella en 

zongedroogde tomaat (vegetarisch) 
of 

Gebakken zalmmoot met witte wijnsaus  

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met seizoensgroenten 

en gebakken en gekookte krielaardappels 

 

NAGERECHTEN 
Verse fruitsalade met room en 

sorbetijs 
of 

Witte chocolademousse met  
Tia Maria 

of 
Kaasplankje 

 
 
 

Inclusief bijpassende wijnen, 
mineraalwater en overige  

consumpties. 

Prijzen diner zijn per persoon en inclusief bijpassende wijnen, mineraalwater, overige consumpties en personeelskosten 
Gaarne een week van te voren menukeuze en eventueel het aantal vegetarisch doorgeven. 
Minimale afname 20 personen. 
Wij werken uitsluitend met verse- en seizoensproducten. Hierdoor kunnen kleine wijzigingen in het assortiment ontstaan. 
 

Belangrijk 

Exclusief btw.     € 75,00 
Inclusief btw.      € 81,78 
 (Prijs is inclusief personeelskosten !) 
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Bezorgkosten en overige informatie 
BEZORGKOSTEN 
Bezorgkosten regio 1.(Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, Voorschoten, Zoeterwoude, Valkenburg Z-H, Oud-Ade 
en Hoogmade € 16,39. Regio 2.(Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg, Wassenaar, Voorhout, Sassenheim, Oude wetering, Nieu-
we Wetering, Rijpwetering, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen a/d Rijn € 21,01. Buiten dit gebied € 0,59 per kilometer. 
(Prijzen exclusief 21% btw.). 
Bezorgkosten inclusief btw. regio 1: € 19.50. Regio 2. € 25,00. Prijs per kilometer € 0,70. 
Bij bestellingen boven € 500,00 inclusief btw. GEEN bezorgkosten. 

BELANGRIJK 
Prijzen buffet zijn per persoon. Minimum afname 15 personen, tenzij anders vermeldt. 
Buffetten en barbecue inclusief borden en bestek. 
Wij werken uitsluitend met verse- en seizoensproducten. Hierdoor kunnen kleine wijzigingen in het assortiment ontstaan. 
Deze buffetten kunnen altijd aan uw persoonlijke wensen worden aangepast. Op basis van uw wensen maken wij graag een 
offerte voor u. 

Evenementen 
Bedrijfsfeesten , popfestival, open dagen, productpresentaties, concerten, personeelsfeesten, bruiloften, buurtfeesten, jaar-
markten, braderie, festival, beurzen, enz., enz.  
Onze mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Heeft u plannen voor een evenement en wilt u weten wat wij voor u kunnen 
betekenen, neem dan eens, geheel vrijblijvend, contact met ons op. Wij vertellen u graag wat wij allemaal voor u kunnen 
doen. 

Exploitatie en advies 
BEDRIJFSCATERING  
Exploitatie en beheer van bedrijfsrestaurants binnen kantoren, bedrijven, scholen en instellingen. 
INRICHTINGSADVIEZEN  
Voor (bedrijfs)restaurants en bedrijfskeukens. 
CULINAIRE ADVIEZEN  
Assortimentsamenstelling voor (bedrijfs)restaurants. 
Kijk voor meer informatie op: www.vanbuurenhoreca.nl 

CONTACTINFORMATIE 

POSTADRES       INTERNET EN EMAIL 
Kerveltuin 30        www.vanbuurencatering.nl 
2353 PN  Leiderdorp       info@vanbuurencatering.nl 
 
         www.vanbuurenhoreca.nl 
         info@vanbuurenhoreca.nl 
TELEFOON 
(071) 5321404 
(06) 22914004 
Maandag - zaterdag 10:00 uur - 20:00 uur 
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Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Op verzoek zenden wij u hiervan een exemplaar toe. U kunt deze ook downloaden op:  
http://www.vanbuurencatering.nl/infofolders/algemenevoorwaardenvanbuuren.pdf 


	Per schaal 60 stuks gesorteerd
	Prijs:
	Exclusief btw.	€ 54,25
	Inclusief btw.	€ 57,50
	Prijs: op aanvraag
	Prijs: op aanvraag

