zuiderse buffetten
(vanaf 25 personen)
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.

PRIJS
INCL. BTW

6%
OMSCHRIJVING

EENH.

PASTABUFFET :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

/pp

winkelprijs

25,60

HAPJES :
Spiesje met tomaat-mozzarella en basilicum
Dadeltje met geitenkaas
Groene en zwarte olijven
BUFFET als voorgerecht
Waaier van Italiaanse kruidenham met rozemarijn
Parmaham met meloen
Spianata Romana
Rundscarpaccio gegarneerd met raketsla en Parmesanschilfers
Gegrilde aubergines
Gegrilde courgettes
Insalata caprese (tomaat-mozzarella)
Ciabatta’s (2/pp)
4 WARME PASTA'S ALS HOOFDGERECHT (500gr/pp)
Farfalle met zalm en grijze garnalen en dressing

▪ Fagottini ai funghi
▪ Lasagne Bolognaise
▪ Tortellini ricotta-spinazie
DESSERT
▪ Tiramisu
▪ KOSTEN OPWARMING VOOR LEVERING
Prijzen zie Diensten
MATERIAAL :
▪ Chafing dishes (prijzen zie lijst Huurmateriaal)
▪ Brandpasta (prijzen zie lijst Huurmateriaal)
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zuiderse buffetten
(vanaf 25 personen)
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.

PRIJS
INCL. BTW

6%
OMSCHRIJVING

EENH.

MEDITERRAANS BUFFET :

winkelprijs

37,00

HAPJES :
▪ Gazpachokopje
▪ Lepeltje met gemarineerde ansjovis op smaak gebracht met groene pesto
KOUD BUFFET
▪ Carpaccio van rund met notendressing en Parmesanschilfers en gegarneerd met rucola
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Parmaham met meloen
Geroosterde sardientjes
Gegrilde gamba’s (3/pp)
Italiaanse omelet met courgetten, raketsla en fijne kruiden
Insalata caprese:Tomaat-mozzarella met basilicum en olijfolie
Pastasla
Fris slaatje met Fetakaas en rozijnen
Ciabatta’s (2/pp)
Paella
DESSERT

▪ Crema Catalana
▪ Tiramisu
▪ KOSTEN OPWARMING VOOR LEVERING
Prijzen zie Diensten
MATERIAAL :
▪ Chafing dishes (prijzen zie lijst Huurmateriaal)
▪ Brandpasta (prijzen zie lijst Huurmateriaal)
Alle hapjesprijzen zijn steeds inclusief huur glaasje, lepeltje…
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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