
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUFFETOPTIES  
VANAF 30 PERSONEN 

 
 

Tapas 23,50pp 

Gerookte zalm met whiskeysaus  
Garnalen in pittige tomatensaus  
Peppadews gevuld met roomkaas  
Carpaccio van rosbief  
Groentequiche met paddenstoelen  
Kippendijen gestoofd in witte wijn met dragon en witte druiven  
Gehaktballetjes met komkommerraita  
Rauwkostsalade  
Verschillende soorten robuust brood met tapenades  
Aardappeltjes uit de oven  
Kaasplank 
 

 

Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Softijs met seizoenstopping +3,75pp 

 

Midden-Oosten 24,50pp 

Tajine met kip, ingemaakte citroen en olijven  
Tajine met lam, dadels en amandelen  
Aardappeltjes uit de oven met venkel  
Couscous met geroosterde groenten  
Geitenkaassalade met paprika en kikkererwten  
Wortelsalade met komijn en knoflook  
Tomaatjes gevuld met tonijn  
Turks brood met Baba Ganoush  
  
Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Fruitsalade met honing +3,75pp 

 
 



 

 

Indisch 23,50pp 

Babi Ketjap  
Kipsaté  
Rundvlees Rendang  
Eieren in kokos-kerrie saus  
Garnalen in zoetzure saus met ananas (koud)  
Boontjes  
Rijst met gebakken groenten  
Atjar  
Kroepoek en Seroendeng * 
  
Optioneel vooraf: Soto Ajam +3,75pp 
Optioneel dessert: Fruitsalade en spekkoek +3,75pp 

 

Italiaans ook volledig vegetarisch mogelijk 23,50pp 

Pasta met champignon-roomsaus en kip * 
Gevulde paprika’s met gehakt * 
Vegetarische lasagne van courgette, paddenstoelen en feta  
Rauwe ham en Spianata Romana  
Gemarineerde artisjokken  
Peppadews gevuld met roomkaas  
Tomaatjes gevuld met tonijn  
Verschillende soorten robuust brood met notenpesto  
Rauwkostsalade  
  
Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Softijs met perzik amaretti +3,75pp 

  

Warm-Koud 23,50pp 

Koude gerechten  
Gerookte zalm met whiskeysaus  
Forel en haring  
Gesneden vleeswaren  
Verschillende soorten robuust brood en toast  
Huzaren- en eiersalade  
Rauwkostsalade  

Warme gerechten  
Kipsaté  
Runderstoofpot  
Aardappeltjes uit de oven  
Rijs met gebakken groente  
  
Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Softijs met seizoenstopping +3,75pp 



 

 

 

Winter 23,50pp 

Boeuf Bourguignon  
Hazenpeper  
Aardappelpuree en gebakken aardappeltjes  
Rode kool  
Peultjes met worteltjes  
Rauwkostsalade  
  
Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Softijs met kaneel en stoofperen +3,75pp 

 

Stamppot ook volledig vegetarisch mogelijk 21,50pp 

Boerenkool  
Zuurkool  
Hutspot  
Runderstoofvlees  
Rookworst * 
Piccalilly, Amsterdams zuur en mosterd  
  
Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Softijs met seizoenstopping +3,75pp 

 

Shared Diner vanaf 10p, ook volledig vegetarisch mogelijk 18,50pp 

Halve kip  
Spare ribs  
Scampi  
Dutch Weedburger  
Onbeperkt friet en salade  
  
Optioneel 2-gangen 22,50pp 
Optioneel 3-gangen 25,00pp 

 
  



 

 

 

Barbecue 22,00pp 

Kies 4 van onderstaande  
Kipspiesje  
Hamburger  
Biefstukje  
Barbecue worstje  
Vispakketje  
Gambaspies  
Groentespies  
Vegan DutchWeed burger  

Kies 3 van onderstaande  
Aardappelsalade  
Rauwkostsalade  
Koolsalade  
Rundvleessalade  
Pastasalade  

Verschillende soorten robuust brood met kruidenboter  
Knoflook-, pinda- en whiskeysaus  
  
Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Softijs met seizoenstopping +3,75pp 

 
 

Libanees ook volledig vegan mogelijk 23,50pp 

Linzencurry  
Pita falafel met knoflooksaus  
Bulgur met gebakken groente  
Kruidige krieltjes  
Sperziebonen in tomatensaus  
Fattoush, frisse salade met munt  
Geitenkaassalade met paprika en kikkerwten  
Rauwkost salade  
Naan- en Turks brood met baba gaboush en pompoenhummus  
  
Optioneel vooraf: Soep naar keuze met brood +3,75pp 
Optioneel dessert: Fruitsalade met honing +3,75pp 

 
  



 

 

 

Luxe Hapjes min.100 stuks, max.4 verschillende 1,25p.stuk 

Gevuld ei  
Crostini Caprese  
Toast met brie  
Toast met filet Americain  
Blini met gerookte zalm en roomkaas  
Serranoham in filodeeg  
Wrap met rundercarpaccio  
Komkommer gevuld met tonijn   
Crostini met eiersalade en groene asperge  
Roggebrood met haring  
Wrap met hummus en avocado  
Yakitori-spiesje  
Chipolataworstje met bladerdeeg  
Gamba met spek  
  

*Ook in een vegetarische variant te krijgen 


