Buffetmogelijkheden:
3 - gangen Buffet
Koud/warm
€27.50 p.p. (min. 20 personen)
Tomatensoep, Huzarensalade, Kartoffel salade,
stokbrood met kruidenboter.
Kip in kerrie saus, varkenshaas in champignonroomsaus,
gehaktballetjes in satésaus.
Nasi, friet, gebakken aardappelen,
twee dagverse groenten & gemengde salade.

Nagerecht
Buffet 1
Koud/ warm buffet
19.25 p.p. (min. 20 personen)
Huzarensalade, kartoffel salade, of rundvleessalade*
stokbrood met kruidenboter en tapenade.

Kip in kerrie saus, varkenshaas in champignonroomsaus.
Keuze uit**:
- diverse soorten vis met dille saus
of
- gehaktballetjes in satésaus*
Nasi, friet, dagverse groente, gemengde salade & dressing.

*Je maakt een keuze uit twee salades.
**Indien je beide gerechten wenst volgt er een meerprijs van € 4.50 p.p.

Buffet 2
Koud/warm buffet
22.75 p.p. (min. 20 personen)
Huzaren salade, kartoffel salade, rundvlees salade.
Vlees plateau, stokbrood met kruidenboter en tapenade.
Kip in kerrie saus, varkenshaas in champignonroomsaus,
Keuze uit*:
- diverse vissoorten in dillesaus*
of
- gehaktballetjes in satésaus*
Nasi, friet en gebakken aardappelen,
dagverse groente, gemengde salade met rauwkost & dressing.
*Je maakt een keuze uit één van beide gerechten,
indien u beide gerechten wenst volgt er een meerprijs van €4.50 p.p.
Buffet 3
Koud/warm buffet
29.50 p.p. (min. 20 personen)
Huzaren salade, rundvleessalade.
Gerookte zalm, makreel, vlees plateau & ham met meloen.
Stokbrood met tapenade en kruidenboter.
Kip in kerrie saus, varkenshaas in champignon roomsaus,
kabeljauw in wittewijnsaus,

Keuze uit*:
- gehaktballetjes in satésaus,
of
- runderstoofpotje.

Nasi, friet en gebakken aardappelen.
2 dagverse groente, gemengde salade met rauwkost en dressing.
*Je maakt een keuze uit één van beide gerechten,
indien u beide gerechten wenst volgt er een meerprijs van € 4.50 p.p.
Stamppotbuffet
15.00 p.p. (min. 15 pers.)

Stamppot zuurkool
Stamppot boerenkool
Stamppot hutspot
Rookworst
Gehaktballetjes in jus
Spekjes
Mosterd
Tafelzuur

Lunchmogelijkheden
Lunch buffet 1
( min. 20 pers.)
€ 19.00 per persoon
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange
Soep van de chef
Huzaren salade of Rundvlees salade
Gemengde salade
Diverse broodsoorten met o.a. wit, bruin,
harde en zachte bolletjes en Fryske Sûkerbôle.
Kaas soorten, vleeswaren, zoet beleg,
handfruit, kroket.
Lunch buffet 2
(min. 20 pers.)
€ 24.50 per persoon
Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange
Soep van de chef
Huzaren salade of Rundvlees salade
Salade caprese, gerookte zalm, gemengde salade,
carpaccio salade.
diverse broodsoorten met o.a. wit, bruin,
harde en zachte bolletjes en Fryske Sûkerbôle
Kaas soorten, vleeswaren, zoet beleg, kroket
handfruit.

Andere wensen m.b.t. een lunch voor groepen?
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

