Prijslijst buffetten p.p.
De buffetten hebben een basisprijs voor rijst/couscous/bonen/wraps met drie bijgerechten. Iedereen heeft dan
een bord met alle gerechten. Wil je meer opscheppen, dan kun je extra gerechten bij bestellen om je buffet uit
te breiden. De prijs van een extra gerecht is per persoon. Een extra gerecht is altijd voor het totale aantal
mensen.

Een compleet vegetarisch buffet is ook mogelijk. Verder houden we rekening met
voedselintoleranties. Heb je andere wensen dan op deze lijst staan, is dat altijd bespreekbaar, soms
zijn er wel extra kosten aan verbonden.

10-20 p.

vanaf 20 p.

Mexicaanse dinerparty: bonen of wraps, gehakt met huisgemaakte
pittige mole, een pittig groentegerecht , salade of guacemole
en tortillachips

€ 12,50

€ 11,50

Mexicaans kipgerecht

€ 2,50

€ 2,50

Huisgemaakte guacemole

€ 1,50

€ 1,50

Salade

€ 1,50

€ 1,50

Vanaf 35 personen is ook salade of guacemole inbegrepen in de basisprijs

Italiaans misto buffet: pasta met huisgemaakte bolognese- of
gorgonzolasaus, lasagne van spinazie en feta,
salade en risotto en parmezaanse kaas

€ 12,50

€ 11,50

Antipasti 3 p.p.

€ 3,00

€ 3,00

Vanaf 35 personen zijn 2 antipasti p.p. inbegrepen in de basisprijs

De buffetten hebben een basisprijs voor rijst/couscous/bonen/wraps met drie bijgerechten. Iedereen heeft dan
een bord met alle gerechten. Wil je meer opscheppen, dan kun je extra gerechten bij bestellen om je buffet uit
te breiden. De prijs van een extra gerecht is per persoon. Een extra gerecht is altijd voor het totale aantal
mensen.

10-20 p.

vanaf 20 p.

Thais buffet: rijst met kip- of visgerecht, groentecurry, pad thai en een
Thaise salade.

€ 12,50

€ 11,50

Extra vis- of vleesgerecht

€ 2,50

€ 2,50

Garnalengerecht

€ 3,50

€ 3,50

Extra groentegerecht

€ 2,50

€ 2,50

raita en versgebakken pappadums

€ 12,50

€ 11,50

Lamscurry

€ 3,00

€ 3,00

Kip- of viscurry

€ 2,50

€ 2,50

Dahl (gekruid linzengerecht)

€ 1,50

€ 1,50

groentegerecht, salade en gevulde paprika en Turks brood

€ 12,50

€ 11,50

Extra vlees- of visgerecht

€ 2,50

€ 2,50

Börek (bladerdeeg met feta en kruiden)

€ 1,50

€ 1,50

Huisgemaakte auberginepaté (baba ganoesh)

€ 1,00

€ 1,00

Vanaf 35 personen is er pad thai of salade inbegrepen in de basisprijs

Indiase curry’s : rijst met vis – of kipcurry, 2 groentecurry’s,

Vanaf 35 personen is ook dahl inbegrepen in de basisprijs

Turks buffet: Turkse rode bulgur, köfte of een visgerecht,

Vanaf 35 personen is ook börek inbegrepen in de basisprijs

De buffetten hebben een basisprijs voor rijst/couscous/bonen/wraps met drie bijgerechten. Iedereen heeft dan
een bord met alle gerechten. Wil je meer opscheppen, dan kun je extra gerechten bij bestellen om je buffet uit
te breiden. De prijs van een extra gerecht is per persoon. Een extra gerecht is altijd voor het totale aantal
mensen.

Indonesische rijsttafel: nasi met babi ketjap of kipgerecht,

10-20 p.

vanaf 20 p

€ 13,50

€ 12,50

eiergerecht, groentengerecht, pindasaus, gebakken uitjes en versgebakken kroepoek
Rendang

€ 3,00

€ 3,00

Kipsaté (vers van de barbecue)

€ 3,50

€ 3,50

Tempé goreng

€ 2,00

€ 2,00

Djagoeng (maïskoekjes)

€ 2,00

€ 2,00

Huisgemaakte seroendeng per bakje

€ 4,50

Huisgemaakte sambal per bakje

€ 3,50

Vanaf 35 personen is ook verse sambal en seroendeng inbegrepen in de basisprijs

Marokkaans tajine buffet: couscous, een vlees- of een vistajine*,
gegrilde groenten, salade en gevulde paprika en Marokkaans brood

€ 12,50

€ 11,50

Extra vlees- of vistajine*

€ 2,50

€ 2,50

Spiezen van lamsgehakt

€ 2,50

€ 2,50

Linzentajine* met groenten

€ 2,00

€ 2,00

Falafel

€ 2,50

€ 2,50

Huisgemaakte houmous of doperwtenpasta

€ 1,00

€ 1,00

*Deze gerechten worden in een tajine bereid, maar opgediend in een chafing dish, omdat ze anders
niet warm blijven.
Vanaf 35 personen is ook huisgemaakte humus inbegrepen in de basisprijs

De buffetten hebben een basisprijs. Iedereen heeft dan een bord met alle gerechten. Wil je meer opscheppen,
dan kun je extra gerechten bij bestellen om je buffet uit te breiden. De prijs van een extra gerecht is per
persoon. Een extra gerecht is altijd voor het totale aantal mensen.

10-20 p.

Hollandse stamppotten: keuze uit drie stamppotten,

€ 11,50

vanaf 20 p
€ 10,50

zoals boerenkool, zuurkool, hutspot, rauwe andijvie,
rode bieten of een lekkere pan snert. Bij deze maaltijden
serveren we met worst en spekjes of voor de vegetariërs:
rookkaas en vegaworst of noten.
Bij de stamppotten serveren we toppings als gebakken uitjes, mosterd, zilveruitjes,
augurken, rozijnen, zongedroogde tomaatjes en geitenkaas.

Tapasbuffet: 8 verschillende kleine gerechten per persoon
met brood en dip

€ 14,50

€ 13,50

Uitbreiding per gerecht

€ 2,00

€ 2,00

€ 13,50

€ 12,50

Vanaf 35 personen is een extra gerecht inbegrepen in de basisprijs
De keuze uit de tapasgerechten kun je op de website vinden.

Vega(n) feestje: gevulde hasselback potato, wortelsaté met saus
en sesamzaad, naanbrood met tahini en granaatappel (evt. feta),
pokebowl met verse groenten en huisgemaakte vinaigrette,
nachoschotel

Andere gerechten of buffetten zijn in overleg mogelijk. We houden rekening met
voedselintoleranties en dieetwensen. Vegetarische en veganistische gerechten zijn uiteraard ook
mogelijk

