Salade Buffet nr1
Ambachtelijke Huzaren salade
Royaal gegarneerde Zalm salade
Bijgerechten:
Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin met kruidenboter
€ 8,50 per persoon vanaf 15 personen

Salade Buffet nr2
Een smaakvolle Aardappel salade
Royaal gegarneerde Zalm salade
Ambachtelijke Huzaren salade
Bijgerechten:
Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin met kruidenboter
€ 11,25 per persoon vanaf 15 personen

Salade Buffet nr3
Traditionele Pasta salade
De echte Kip/Kerrie salade
Een smaakvolle Aardappel salade
Huis gemaakte rijst salade
Bijgerechten:
Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin met kruidenboter
€ 13,25 per persoon vanaf 15 personen
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Koud Buffet nr1
Ambachtelijke Huzaren salade
Royaal gegarneerde Zalm salade
Traditionele gegrilde Americaanse Ham (met kruidnagel en bruine suiker gegrild en met jus d’orange
Huis gebraden Varkensfricandeau

afgeblust)

Smaakvolle Sumuri Krabsticks
Roze Noordzee Garnalen
Hollandse Haringfilêt
Bijgerechten:
Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin met kruidenboter
En Kleine Luxe (ambachtelijk afgebakken)broodjes
Een zachte saus remoulade
Romige Whiskeysaus
€ 17,75 per persoon vanaf 25 personen

Koud Buffet nr2
Een smaakvolle Russische Ei
Royaal gegarneerde Zalm salade
Ambachtelijke Huzaren salade
Een vers gebraden runder rosbief
Varkensfricandeau
Traditionele gegrilde Americaanse Ham
Hollandse Garnalen Noorse
gerookte Zalm filêt Hollandse
Haringfilêt Smaakvolle Sumuri
Krabsticks
Bijgerechten:
Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin met kruidenboter
En Kleine Luxe (ambachtelijk afgebakken)broodjes
Een zachte saus remoulade
Romige Whiskeysaus
€ 21,25 per persoon vanaf 25 personen
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Koud Buffet nr3
Kartoffelsalade met bieslook en spekjes en royale garnering
Een smaakvolle Russische Ei
Royaal gegarneerde Zalm salade
Ambachtelijke Huzaren salade
Een vers gebraden Runder rosbief
Orgineel gebraden Varkensfricandeau
Traditionele gegrilde Americaanse Ham
Een creatie van room-en ardenne Patê
Hollandse Garnalen Noorse
gerookte Zalmfilêt Hollandse
Haringfilêt Gerookte
Makreelfilêt Smaakvolle
Sumuri Krabsticks
Bijgerechten:
Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin met kruidenboter
En Kleine Luxe (ambachtelijk afgebakken)broodjes
Een zachte saus remoulade
Romige Whiskeysaus
€ 23,90 per persoon vanaf 25 personen
Voor alle drie de buffetten telt beneden de 25 pers. Komt er €2,75 p.p. bij, met een minium
van 15 personen.
Al deze Buffetten worden compleet verzorgd bij u neergezet, wij nemen tafel-linnen,
kandelaars, kaarsen en opschepbestek mee. ( u zorgt alleen voor een grote tafel )
Op het moment dat wij u huis weer verlaten hoeft u alleen nog maar te genieten van een prachtig
opgezet buffet en beginnen met eten.
Alle spullen worden de volgende dag bij u opgehaald, u hoeft niks af te wassen alleen alle
etensresten te verwijderen.
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Koud Buffet nr4
Kartoffelsalade met bieslook en spekjes en royale garnering
De echte Kip/Kerrie salade
Royaal gegarneerde Zalm salade
Ambachtelijke Huzaren salade
Een vers gebraden Hele Ossenhaas (optie: of een Vers gepocheerde hele Zalm)
Orginele gebraden Varkensfricandeau
Traditionele gegrilde Americaanse Ham
Een creatie van room-en ardenne Patê
Hollandse Garnalen Noorse
gerookte Zalmfilêt Hollandse
Haringfilêt Gerookte
Makreelfilêt Smaakvolle
Sumuri Krabsticks
Vers Gepocheerde Hele Zalm (optie: of een Huis gebraden hele Ossenhaas)
Bijgerechten:
Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin met kruidenboter
En Kleine Luxe (ambachtelijk afgebakken)broodjes
Een zachte saus remoulade
Romige Whiskeysaus
€ 28,60 per persoon vanaf 25 personen

Al deze Buffetten worden compleet verzorgd bij u neergezet, wij nemen tafel-linnen,
kandelaars, kaarsen en opschepbestek mee. ( u zorgt alleen voor een grote tafel )
Op het moment dat wij u huis weer verlaten hoeft u alleen nog maar te genieten van een prachtig
opgezet buffet en beginnen met eten.
Alle spullen worden de volgende dag bij u opgehaald, u hoeft niks af te wassen alleen alle
etensresten te verwijderen.
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Indonesisch Buffet
Basis:
Nasi Goreng
Bami Goreng
Met keuze uit 4 gerechten
Begeleid met Kroepoek, Sambal, Atjar, Seroendeng en Pindasaus
€ 16,50 per persoon vanaf 20 personen
Keuzegerechten:
Sambal Daging ( varkensvlees in pindasaus met ananas )
Sambal Boontjes ( sperzieboontjes met kokos en magere spekjes)
Sambal Uien ( uien gebakken met verse sambal en ham reepjes )
Sambal Taugé ( taugé met garnalen en tomaatblokjes )
Sambal Kool ( witte kool gebakken met kerrie en ham blokjes)
Sambal Ikan ( wit vis met zachte kruiden gewokt )
Remphé balletjes in zoet-zure saus
Varkensvlees blokjes in een krokant jasje met een pikante gembersaus
Kip-kerrie
Babi Ketjap ( gebakken varkensvleesblokjes in ketjapsaus )
Saté ( varkensfricandeau of kip )
Drumsticks
Hete Kip ( pikante Kip met chili saus )
Mihoen ( met varkensvlees of kip )
Chinese Mie ( met varkensvlees of kip )
Bij meer dan 4 gerechten € 1,50 per persoon per gerecht extra
Dit Buffet word bij u thuis compleet verzorgd neergezet in chaving dishes, wij nemen tafel-linnen
kandelaars, kaarsen en opschepbestek mee. ( u zorgt alleen voor een grote tafel )
Op het moment dat wij u huis weer verlaten hoeft u alleen nog maar te genieten van een prachtig
opgezet buffet en beginnen met eten.
Alle spullen worden de volgende dag bij u opgehaald, u hoeft niks af te wassen alleen alle
etensresten verwijderen.
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Hollands buffet

(stamppotten)

Zuurkool stamppot
Hutspot ( peen en uien )
Boerenkool met daarop gebakken spekjes
Rauwe andijvie stamppot met daar doorheen gebakken spekjes

Vlees:
Gehaktballen ( huisgemaakt )
Rookworst
Hamlapjes
Braadworst
En hierbij serveren wij jus en mosterd.

€ 16,50 p.p.
Het geheel brengen wij in chaving disches bij u thuis, u hoeft niets af te wassen, dat doen wij.
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Mexicaans buffet
Vers gegrilde Texas ribs
Gegrilde cajun kip op spies
Pittige gehakt in tomatensaus
Pikante Runderburgers
Royaal gevulde Chiliconcarne
In de boter gestoofde Mais kolven
Traditionele Mexicaanse rijst
Aardappel jalapenossalade
Tortillachips met diverse sausjes
Indiaans brood met tapenade
Dessert
Chocolade mousse gegarneerd met een rozet slagroom
€ 19,55 per persoon vanaf 20 personen
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Brunch buffet
Koude gerechten:
Diverse Amusses o.a.
Carpaccio van runderhaas op een bedje van lollo blanco met creamberry saus en
geschaafde parmazaanse kaas het geheel gepresenteerd op een stenenlepel.
Pittige en romige aardappelpuree omringt met katenspek gegarneerd met
een groene asperge tip en een toefje van basilicum.
Een glaasje royaal gevuld met Hollandse garnalen begeleid met traditionele Whiskysaus
Een roomboterkorstdeeg hoorntje gevuld met een ambachtelijke zalmmouse.
Een driedelige mini sandwitch met laagjes van rucola en gerookte zalm met
een roomkaasje het geheel gegarneerd met een olijfje.
Met knoflooksaus begeleide gamba in een glaasje.
En een traditionele aardappelsalade gepresenteerd met Spaanse chorizo.

Warme gerechten:
Pastei gevuld met een huisgemaakte kip-champignon ragout
Een klein taartje met gestoofd rundvlees afgedekt met een gegratineerde aardappelpuree.
Zeeuwse mosseltjes in een taartje van roomboter bladerdeeg met kruidige botertje.
Een punt Quiche van zalm
Spaanse Tortillia in een grote taart vorm gesneden in mooie punten.

Wij presenteren dit buffet geheel bij u thuis, in overleg met u, al dan niet met onze buffettafels
€ 19,80 per persoon vanaf 25 personen

Geldig vanaf 1-1-2019

Italiaans buffet
Warme gerechten:
Div. pasta’s o.a.:
Tagliatelle
Penne
Raviolie
Lasagne
Div. sauzen o.a.:
Bolognese saus
Bechamel saus
Zalm roomsaus

Koude gerechten:
Mozzarella met tomaat en basilicum
Groene frisse Italiaanse salade met 2 soorten dressing

Bijgerechten:
Geraspte kaas soorten
Div. Italiaanse brood soorten
Groene en Rode pesto
Kruiden boter

€ 18,50 per persoon vanaf 20 personen
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Barbecue buffet
Keuze uit 5 soorten vlees/vis of kip:
Vlees:
Porkchop (dun gesneden karbonade)
Saté
Shaslick
Hamburger
Braadworst
Spare ribs
Hawai spies
Vis:
Vis Spie
Kip:
Saté
Kip karbonade
Drumstick
De 5 keuze die maakt uit boven staand overzicht worden begeleid door 2 soorten salade
Waarbij u mag kiezen uit:
Huzaren salade
Rijst salade
Zalm salade
Pasta salade
Aardappel salade
Ook serveren wij er wit- en bruinstokbrood en kruiden boter bij.
De barbecue serveren wij minimaal 3 sauzen bij serveren t.w. Pindasaus, Remeladesaus,
Whisky/cocktailsaus of bij de keuze van Shaslicks dan ook Shaslicksaus.
Alle sauzen zijn natuurlijk huisgemaakt!.

Het gehele buffet wordt door ons bij u geïnstalleerd, en natuurlijk ook de barbecues
€ 16,50 per persoon vanaf 20 personen
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Gemengd warm bittergarnituur per schaal (ongeveer 60 stuks)

Gemengd koud bittergarnituur per schaal (ongeveer 60 stuks)

€ 43,50

€ 43,50

Zowel koud- als warm schalen Bittergarnituur is een minimum afname van 2 schalen
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Warme gerechten bij buffet nr 1-2 en 3
Satê ( 2 stokjes ) van Varkensfricandeau of Kip met pindasaus
Satê ( 2 stokjes ) van Varkenshaas
Kip Drumsticks
Pastei met verse Ragout van Kip met Champignons
Aardappelschotel met Ham blokjes en Champignons
Gegratineerd met Kaas
Warme vers gegrilde Beenham (heel) met luxe broodjes
Soep (keuze uit verschillende smaken)
Erwtensoep met roggebrood en spek

€ 2,85
€ 3,85
€ 2,10
€ 3,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

€ 3,90
€ 4,90
€ 3,85
€ 4,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Koude gerechten bij buffet nr 1-2 en 3
Diversen Franse Kazen op plank

€ 4,00 p.p.

Fruitschotel met diversen (seizoen) fruitsoorten
Ossenhaas (heel) vers gebraden
Diversen Bavaroise royaal gegarneerd
Bavaroise en Luxe kleine Bavaroise royaal gegarneerd
Verse hele gepocheerde Zalm

€ 3,25 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 2,85 p.p.
€ 4,90 p.p.
€ 5,50 p.p.

Al deze gerechten kunnen extra besteld worden bij de basis buffetten.

Geldig vanaf 1-1-2018

Verder kunt u ook het volgende bij ons bestellen:

Warme beenham in klem met vers afgebakken broodjes en een honing-mosterdsaus € 4,90 p.p
Saté 3 stokjes ( varkensfricandeau of kip ) met pindasaus en stokbrood

€ 4,50 p.p

Saté 3 stokjes ( varkenshaas ) met pindasaus en stokbrood

€ 5,90 p.p.

Zalm salade royaal gegarneerd met stokbrood en kruidenboter

€ 4,90 p.p

Huzaren salade royaal gegarneerd met stokbrood en kruidenboter

€ 3,80 p.p

Kip-kerrie salade royaal gegarneerd met stokbrood en kruidenboter

€ 4,50 p.p.

Waldorf salade royaal gegarneerd met stokbrood en kruidenboter

€ 3,75 p.p.

Aardappelsalade met spekjes royaal gegarneerd met stokbrood en kruidenboter

€ 3,85 p.p.

Rijst-salade royaal gegarneerd met stokbrood en kruidenboter

€ 3,50 p.p.

Pasta-salade royaal gegarneerd met stokbrood en kruidenboter

€ 3,50 p.p.

Borden en bestek ingerold in servetten

€ 1,15 p.c

Buffettafel + tafelrok

€ 7,75

Alle prijzen zijn incl. btw.
Hopende u hiermee voldoende van informatie te hebben voorzien, mocht u nog andere suggesties
hebben horen wij dit graag van u.
Met vriendelijke groet ,
Piet Kop
PK Catering
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