klassieke koude
buffetten
(vanaf 6 personen)
PRIJS
INCLUSIEF BTW

Graag minstens één week op voorhand te bestellen.
Bij elk buffet kunnen wij u de aangepaste wijnen aanbieden.
Voor buffetten die wij verzorgen, verkiezen wij onze eigen wijnen (zie wijnlijst) te serveren.

Aalsters buffet met dessert
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6%
/pp

20,50

/pp

26,50

Witte en zwarte pensen
Droge worstjes
Huisbereide fricandon
Gerookte Gandaham
Zacht gekookte beenham
Pâté van de chef met ajuinenconfituur
Gepelde tomaat gevuld met huisbereide vleessla
Waaier van varkensgebraad
Gevuld eitje met tuinkruiden
Aalsterse ajuintjes
Dit buffet wordt vergezeld van : aardappelsalade, jonge sla, tomatensla,
komkommersla met yoghurtdressing, mayonaise, mosterd, vinaigrette en broodjes.

▪ Aalsterse Vlaaien
▪ Rijstpap
▪ Taart van het huis

Vlees- en visbuffet 1 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Waaier van varkensroti
Zacht gekookte beenham
Parmaham met meloen
Pasteiplakje van de chef
Zacht gerookte zalm met garnituur
Verse zalm Belle-Vue
Gepelde tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnalen
Visterrine
Komkommerschijfje gevuld met vismousse
Gevuld eitje met tuinkruiden
Dit buffet wordt vergezeld van : aardappelsalade, jonge sla, tomatensla,
komkommersla met yoghurtdressing, mayonaise, cocktailsaus, vinaigrette en
broodjes.
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klassieke koude
buffetten
(vanaf 6 personen)
PRIJS
INCLUSIEF BTW

Graag minstens één week op voorhand te bestellen.
Bij elk buffet kunnen wij u de aangepaste wijnen aanbieden.
Voor buffetten die wij verzorgen, verkiezen wij onze eigen wijnen (zie wijnlijst) te serveren.

Vlees- en visbuffet 2 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fijngesneden roastbeefplakjes
Gebakken kipfilet
Parmaham met meloen
Pâté van de chef
Kreeft Belle-Vue halve
Verse zalm Belle-Vue
Zacht gerookte zalm
Praline van Noordzeetong
Gepelde tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnalen
Carpaccio van tonijn
Gevuld eitje met tuinkruiden
Dit buffet wordt vergezeld van : aardappelsalade, jonge sla, tomatensla,
komkommersla met yoghurtdressing, mayonaise, cocktailsaus, vinaigrette en
broodjes.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gerookte zalm met garnituur
Gerookte heilbot
Gepelde tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnalen
Kabeljauw met kruidenkorst
Gebakken scampi met courgetten
Roastbeef met mierikswortel en rucola
Couscous salade met Ras-el-hanout
Pastasalade volgens het seizoen
Gevulde champignons
2 groentensalades van het seizoen
3 mini-broodjes /pp

Vlees- en visbuffet 3 :

Visbuffet 1 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6%
/pp

46,50

/pp

32,05

/pp

31,10

Schotse gerookte zalm
Vers gestoomd zalmmootje
Zacht gerookte heilbot
Praline van Noordzeetong
Gerookte forelfilet
Gegrilde Gamba's (3/pp)
Gepelde tomaat met grijze Noordzeegarnalen
Langoustines
Visterrine
Gevuld eitje met tuinkruiden
Dit buffet wordt vergezeld van : aardappelsalade, jonge sla, tomatensla,
komkommersla met yoghurtdressing, mayonaise, cocktailsaus, vinaigrette en
broodjes.
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klassieke koude
buffetten
(vanaf 6 personen)
PRIJS
INCLUSIEF BTW

Graag minstens één week op voorhand te bestellen.
Bij elk buffet kunnen wij u de aangepaste wijnen aanbieden.
Voor buffetten die wij verzorgen, verkiezen wij onze eigen wijnen (zie wijnlijst) te serveren.

Visbuffet 2 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6%
/pp

45,30

/pp

15,90

Kreeft Belle-Vue halve
Schotse gerookte zalm
Vers gestoomd zalmmootje
Zacht gerookte heilbot
Praline van Noordzeetong
Gepelde tomaat met grijze Noordzeegarnalen
Gegrilde gambas (3/pp) met kruiden
Visterrine
Gevuld eitje met tuinkruiden
Dit buffet wordt vergezeld van : aardappelsalade, tomatensla, komkommersla met
yoghurtdressing, jonge sla, mayonaise, cocktailsaus, vinaigrette en broodjes.

Kinderbuffet
HAPJES :
▪ Spiesje met duo van meloen met Parmaham
▪ Kippenspiesje met zoetzuur sausje
BUFFET :
▪ Paddestoeltomaatje gevuld met grijze garnalen
▪ Vogelnestjes
▪ Parmaham met meloen
▪ Vers gebakken kippenboutjes
▪ Mickey-worstje
▪ Hamrolletje
▪ Eitjes in muisvorm
Dit buffet wordt gegarneerd met leuke kinder-garnituurtjes en wordt vergezeld van
aardappelsalade, tomaatjes, komkommersla met yoghurtdressing, jonge sla,
mayonaise en cocktailsaus en 2 mini-broodjes
DESSERT
▪ Chocolademousse

/pp

DEZE KAART VERVANGT ALLE VOORGAANDE
Bij sterke prijsschommelingen op de versmarkt, is het mogelijk dat wij genoodzaakt zijn
sommige prijzen aan te passen. Wij houden u uiteraard op de hoogte via een aangepaste
prijslijst op onze website
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