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Buffet ideeën
Bij het organiseren van een gezellige avond, bruiloft of jubileum komt altijd een hoop kijken. Wij als uw
specialist kunnen een hoop voor u betekenen. Bij alleen het maken en verzorgen van lekker eten of een
lekker hapje hoeft het niet te blijven. Vanaf het drinken tot en met het dessert het is echt geen probleem.
Daarbij hebben wij de beschikking over glaswerk, staal bestek, mooi serviesgoed. Waardoor uw feest een
stijlvol uiterlijk krijgt. En u niet hoeft af te wassen, want dat doen wij ook voor u. Naast dit alles is het ook
mogelijk om tafels, stoelen, buffettafels en staantafels voor u te verzorgen netjes met tafellinnen en
eventueel linnen servetten.
Hier een overzicht van alle lekkere buffetten of snacks die wij voor u kunnen maken:

Lekker warm hapje:
3 saté stokbrood
Kruidenboter
Serveerbakjes , servetten
Per persoon

€

4,40

Lekker warm hapje met salade:
3 saté
Stokbrood kruidenboter
Bordjes ,bestek , servetten
Salade opgemaakt (huzaar en / of kartoffel)
Per persoon
€ 7,90
eventueel zalm salade tegen € 0,80 meerprijs
Buffet:
Kip in saté saus
Balletjes in piripiri saus
Rundvlees in ketjapsaus
Nasi en/of Bami
Stokbrood met Kruidenboter
bordjes , bestek , servetten
per persoon
€
Minimaal 20 personen

10,80

Ook leveren wij een winterbuffet :
3 soorten stamppot
Met gehaktballetjes in jus
Rookworst
En bordjes, bestek en servet (plastic)
per persoon
€
10,80
Minimaal 20 personen

Luxe buffetten en tapa buffetten gaan in overleg
Met vis schotels, beenham met beenhamsaus, vleeswarenschotels, vleeswaren schalen, vers fruit, diverse
soepen en nog veel meer specialiteiten.
Tapa buffet is met diverse luxe vleeswaren, paté’s, mooie luxe broden, olijven en tappanade’s, kazen en
diverse soorten filet american.

Vraag ook naar onze prijslijst met diverse hapjes schalen. Altijd makkelijk en heerlijk om te serveren.

We hebben ook een Party Plateau of een smaakvolle plank vol vleeswaren.
schitterend om neer te zetten, heerlijk om van te smullen.

Dus voor elk wat wils, kom een langs in de winkel en laat u verrassen door de mogelijkheden.

