
 

 

Diner buffetten 

 

Een diner of een buffet, vaak een lastige keuze. De gerechten van een diner vallen bij de meeste 

gasten in de smaak. Maar het losse karakter van een buffet spreekt ook velen aan, het zelf kunnen 

kiezen en niet aan een vaste plaats aan tafel gebonden zijn. Wij presenteren u graag onze 

dinerbuffetten. 

Menuprijs vanaf € 35,00 per persoon. 

 

Voorgerecht 
Op tafel ciabattabrood, tapenade en kruidenboter 

 

Keuze uit twee soepen 
Mosterd roomsoep 

Heldere kervel kippensoep 

Tomaat basilicumsoep 

Champignon-bieslook roomsoep 

Heldere groentesoep 

Heldere ossenstaartsoep 

Garnalen crèmesoep 

(vooraf twee soepen door u uit te kiezen) 

 

 

Buffet A 
Kalfsbiefstukje met pepersaus 

Pasta pesto met stukjes kip en diverse groente 

Visfantasie van zalm, witvis en garnalen in roomsaus 

Tiroler grussel (aardappeltjes en champignons mix) 

Haricots verts ingerold in spek 

Versgebakken frites 

Warme appeltjes met kaneel 

Pomodori tomatensalade met mozzarella 

Gemengde salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buffet B 
Gesneden varkenshaas in champignonroomsaus 

Kipfilet in ketjapsaus 

Gefrituurde kibbeling met ravigotesaus 

Gebakken Pommes Parisien aardappeltjes 

Tropisch gekruide rijst met cashewnoten 

Versgebakken frites 

Roerbakgroente met o.a. courgette, paprika en broccoli 

Griekse salade met feta 

Gemengde groene salade 

 

Buffet C (dit buffet geeft een meerprijs van € 3,00 p.p.) 
Biefstukreepjes in Teriyaki saus 

Varkenshaasmedaillons met een vulling van verse kruiden 

Gebakken zalm, groene asperge tips en romige limoensaus 

Licht gegratineerde aardappelpuree met venkel 

Basmati rijst 

Oosterse wokgroente met o.a. taugé 

Roseval aardappel partjes met tijm uit de oven 

Tomatensalade met rode ui en knoflookolie 

Gemengde salade 

 

Deze buffetten kunt u uitbreiden met een extra hoofdgerecht à € 2,50 p.p. meerprijs: 

Varkenshaaspuntjes in Hongaarse saus 

Zalmfilet met een kruidenkorst en roomsaus 

Spiesjes van kip ingerold in spek 

 

 

Nagerecht 
Italiaanse ijscokar met diverse soorten ijs, sauzen, verse fruitsalade en slagroom 

 

De prijsstelling van deze buffetten zijn opgebouwd vanaf 30 personen. Voor een kleiner gezelschap 

rekenen wij een toeslag. 

 

*Dessertbuffet; een parade van onze desserts: 

Bavarois, soesjes met een aardbeienroom, chocolademousse, verse fruitsalade, geflambeerde kersen 

en tiramisu. Dit geeft in bovenstaand arrangement een meerprijs van € 5,00 p.p. op het genoemde 
dessert. 

 

 

 

 


