Feestavond met buffet:
Standaard feestavond met buffet:
• Tweemaal koffie of thee met gesorteerd gebak of Cava met zoute koekjes.
• Onbeperkt drank inclusief buitenlands gedistilleerd.
• Koud en warm buffet.
• Koffie of thee tot slot.
Inhoud buffet:
Koud:
2 soorten salades, charcuterieplank met diverse vleeswaren,
Broodsoorten met smeersel van het seizoen.
Warm:
Stukjes kip in satésaus, balletjes gehakt uit de jus,
Varkenshaas in champignonroomsaus,
Geserveerd met frites en mayonaise.
Prijzen:
4 uurs
4,5 uurs
5 uurs

Aantal personen:
20 - 49
34,00
35,25
36,50

50 – 99
33,00
34,25
35,50

>100
32,00
33,25
34,50

Uitbreidingen/ wijzigingen aan bovenstaand arrangement.
Ontvangst:
•
•
•
•

Cava i.p.v. koffie of thee met gebak
Gesorteerd gebak (is bij het arrangement inbegrepen)
Petit four
Vlegel

Prijzen p.p.
inclusief.
3,00
2,50
2,25

Vervanging van het standaard buffet
Prijzen p.p.
Buffet 1
+ 6,75
Koud:
Opgemaakt rundvleessalade, opgemaakte scharrelei salade.
Royale plank met twee soorten luxe vleeswaren,
twee soorten vis in mini glaasjes. Broodsoorten met bijlagen.
Warm:
Gemarineerde kippendij-filet, varkenshaas medaillons met
champignon-roomsaus, pikante kip in barbecuesaus, frites en mayonaise.

Buffet 2
Koud
+ 9,75
Opgemaakte rundvleessalade, vissalade en een seizoensalade,
Royale plank met drie soorten luxe vleeswaren,
twee soorten vis in mini glaasjes. Broodsoorten met bijlagen.
Warm:
Kipsaté met satésaus geserveerd in bananenblad,
biefstuk met rode wijnsaus, vis van de dag met wittewijnsaus op een
bedje van roerbak groente, aardappelkroketjes, frites en mayonaise.

Dessert buffet
Dessert buffet 1
8,00
Buffet bestaande uit diverse ijstaarten en bavaroissoorten met slagroom.
Dessert buffet 2
12,50
Grand dessert buffet met o.a. diverse ijstaarten bavaroissoorten,
creme brulée, tiramisu, chocolademousse, vers fruitsalade en slagroom
Het door u opgegeven aantal personen kan tot 3 dagen voor aanvang van uw evenement kosteloos worden aangepast.
Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of via de mail worden doorgegeven. Wij zullen de door u opgegeven aantallen gebruiken om
de prijs te berekenen, tenzij het totale aantal hoger is geweest dan opgegeven.

