BUFFETFORMULES
KOUD / WARM BUFFET
vanaf 20 personen

Koud buffet
Zalm Belle-Vue met Tex-Mex kruiden
Huisgemaakte visterrine met dillekruid
Zacht gerookt zalm en heilbot met gesnipperde ui en peterselie
Tomaatje gevuld met grijze Noordzeegarnaaltjes
Gevulde eitjes
Halve perzik gevuld met kingkrab
Prosciutto di Parma met meloen
Carpaccio van rund met raketsla, parmezaan en truffelcrème
Kalfsrosbief met tonijnmayonaise
Bouletjes uit de oven
Aardappelsalade met spekjes, pastasalade, witte koolsla, tomatensalade, komkommersalade.
Assortiment brood, sauzen: cocktail, verse tartaar, Provençaalse
€ 30 p.p.
½ kreeft supplement: € 15 p.p.

Dranken
Fles aperitief Cava Celebrandum: € 22
Fruitsap en frisdranken /liter: € 6.50
Witte wijn Vin Divin Chardonnay Pays d’Oc IGP Languedoc 100% Chardonnay 2014 / fles € 19
Rode wijn Vin Divin Merlot – Cabernet Sauvignon Pays d’Oc Languedoc 2014 / fles € 19
Waters / liter € 6.50
Extra aperitiefhapjes (2 koude en 1 warm) zijn mogelijk € 4.50 p.p. (3 stuks)
Inclusief all-in drankenarrangement gedurende 5 uur € 43 p.p.
Na all-in formule: 6.50 per persoon per uur.

Warm buffet
Schotse Ribeye met peperroomsaus
Varkenshaasje met sausje van graanmosterd en dragon
Hoevekip stroganoff
Tongrolletjes gevuld met scampi en dillesaus
Roodbaars uit de oven met romige spinazie
Gevulde pasta met ricotta an spinazie en tomatensaus (vegetarisch)
Aardappelgratin, kroketjes, frietjes, aardappeltjes natuur
Princesseboontjes, gegratineerde bloemkool, tomaatjes uit de oven
€ 36 p.p.

Dranken
Fles aperitief Cava Celebrandum: € 22
Fruitsap en frisdranken /liter: € 6.50
Witte wijn Vin Divin Chardonnay Pays d’Oc IGP Languedoc 100% Chardonnay 2014 / fles € 19
Rode wijn Vin Divin Merlot – Cabernet Sauvignon Pays d’Oc Languedoc 2014 / fles € 19
Waters / liter € 6.50
Extra aperitiefhapjes (2 koude en 1 warm) zijn mogelijk € 4.50 p.p. (3 stuks)
Inclusief all-in drankenarrangement gedurende 5 uur € 49 p.p.
Na all-in formule: 6.50 per persoon per uur.
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