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 Buffetten 
 



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

Thema Buffetten 

 

 

 

“Oer Hollandse avond op de Hoeve” 
 

 

 

Voorgerecht 

 

Boerengroentesoep met vermicelli  

 

 
 

Stamppotgerechten 

 
Zuurkoolstamppot met rookworst 

Boerenkoolstamppot met gehaktbal 

Hutspot met casselerrib 

Raasdonders met diverse soorten zuur, uitjes, piccalilly en spek 

 

 
 

Dessert  

 

Brandende ijstaart met  

boerenmeisjes voor de dames en  

boerenjongens voor de heren 

 

 

 

 

€ 15,50 p.p. 

 



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

“Western buffet op de Hoeve” 
 

 

    Voorgerecht 

 
    Pikante bonensoep 

 

 
 

Warme gerechten 

 

Spareribs 

Hot chicken in coke and peanutbutter 

Hamburgers 

Kipnuggets 

Hot dogs 

Fried onion rings 

Iceberg salad with thousand island dressing 

Waldorf salad 

Cheese poppers 

Cabbage-salad 

Baked potatoes 

Granny’s french fries 

Rice 

 

 
 

     Dessert 

 

Burning ice omelette 

Marshmallows 

Brownies 

 

 

 

 
€ 15,50 p.p. 

 

 

 

“Balkan Buffet”  

                                              

 

Voorgerecht 

 

Goulashsoep met stokbrood en ajvar (paprika-auberginepuree) 



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

 

 
 

Koude gerechten 

 

Diverse Hertzsalami‘s. 

Kolbasz (Hongaarse paprika worst). 

Salade van tomaat, rode ui, paprika, ijsberg en spekjes. 

Salade van Feta, komkommer, tomaat en rode ui. 

Aardappelsalade met zilverui, augurk en peterselie. 

 

 
 

Warme gerechten 

 

Cevapcici(knoflookgehakt met balkankruiden) 

Liana’s gehaktbrood met gerookt spek en kaas 

Pole (aardappelen uit de oven) 

Mousaka (aubergine,courgette,aardappel gehaktschotel) 

Gepaneerde drumsticks 

Varkensschouder 

Kroatische visschotel 

 

 
 

Dessert buffet 

 

Flensjestaart met schuim 

Yoghurt met honing en walnoot 

Appel-kaneel-strüdel 

Walnootijs 

 

 
    

   

 

* Wilt u een vurig en toch verfrissend dessert? Een heerlijk geflambeerde ijstaart voor 

slechts  € 5,00 p.p. 

 

 

€ 16,50 p.p.  
 “Indisch Buffet” 

 

Voorgerecht 

 

Soto Ayam (Indische kippensoep met taugé, prei en ei) 

 

 
 

Warme gerechten 

 



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

Bami goreng 

Witte rijst 

Nasi goreng 

Saté ajam (kip) 

Daging smoor(Gestoofd rundvlees)  

Babi ketjap(Varkensvlees in ketjapsaus) 

Foe yong hai(visomelet in tomatensaus) 

Ayam sweet and sour (kipfilet in zoetzure saus) 

Sambal telor (eiergerecht) 

Sajoer lodeh (warme groenten) 

 

Bijgerechten 

 

Kroepoek 

Atjar tempur 

Komkommersalade 

Sambal oelek 

Sambal badjak 

Ketjap manis 

 

 
 

Dessert buffet  

 

Vers fruitsalade 

Spekkoek 

Appel-limoenvlaai 

Specerijen mouse 

 

 
 

€ 22,50 p.p.



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

 “Caribisch Buffet” 

Voorgerecht 
 

Sopa de frijol negro (pikantebonensoep) 

 

 
Koude gerechten 

 

Ensalada de pescado (vissalade) 

Chimichanga’s (wrapper gevuld met kip en salade) 

Aguate con camarones (avocado met gemarineerde garnalen met chilisaus, avocado en 

bosui) 

Chorizo (pittig gekruide worst met salade van bonen en maïs) 

Ensalada de Tonino (tonijnsalade) 

Guacamole (pikante avocado dip met taco’s) 

Tortilla chips 

 
 

Warme gerechten 
 

Albondigas (pikante gehaktballetjes in tomatensaus) 

Caribean rice (Rijst met nasikruiden, paprika en bosui) 

Tilapiafilet in curry-cocos met thaise curry  

Chili con carne (bruine bonen in gehaktsaus) 

Pollo picante (pikante kippendij in zoetzure saus met room en walnoot) 

Fajitas (reepjes gekruid vlees met paprika en ui in een wrapper gerold) 

Pescado frito (gebakken visschotel bestaande uit mosselen en kibbeling met 

mosterdsaus) 

 

 

Bijgerechten 
 

Olijven 

Papadums (linzenkroepoek) 

Tapanade 

Diverse broodsoorten  

Boter en kruidenboter 
 

 
 

Dessertbuffet  

Cocos mousses, slagroomsoesjes, tropische fruitsalade en ijstaart 

 
€ 22,50 p.p. 

“Italiaans Buffet” 

Voorgerecht 

 

Minestronesoep 

 



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 

 
 

Koude gerechten 

 

In pesto gemarineerde carpaccio met rucola, kaas en pitten  

Vitello tonato (kalfsgebraad met tonijnmayonaise) 

Coppaham met in chianti gemarineerde watermeloen 

Diverse salami’s met gemarineerde olijven 

Parma ham met zongedroogde tomaatjes 

 

 
 

Salades 

 

Salade caprése met tomaat, mozzarella, basilicum en balsamicodressing 

Farfalesalade met tonijn, olijven en tomaat 

Fetasalade met tomaat, ui en komkommer 
 

 
 

Warme gerechten 

 

Lasagna Bolognese 

Fussili met garnalen mosselsaus 

Ratatouille met oregano 

Penne in carbonara roomsaus 

 

 
 

Dessertbuffet  

 

Cappucinno-mouse met koffie caramel boontjes 

Amarettobavaroise met amaretti’s 

Verse fruitsalade 

Omelet Visuvius 

Tiramisu 

 

€ 23,75 p.p. 

 “Buffet Royale” 
 

Voorgerecht 
 

Licht gebonden bospaddestoelensoep 
 

 
 

Koude gerechten 
 

Gestoomde zalmforel 

Tonijn in Chinese vijfkruiden en oestersaus 
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Gerookte zalm met kappertjes en rode uien 

Pomodori gevuld met krabsalade 

Gevulde eieren met kerrie-crème 

Gerookte en rauwe ham met twee soorten meloen 

Fricandeau met tonijnsaus 

Gerookte ribeye met ananas 
 

 
 

Salades 
 

Waldorfsalade met druiven en walnoten 

Griekse salade met feta kaas 

Nicoisesalade met tonijn 

Italiaanse pasta salade met pesto verde 
 

 
 

Warme gerechten 
 

In knoflook gebakken scampi’s 

Kalkoen met cajunkruiden  

Stukjes zalm in dragonsaus 

Kipsaté  

Kruidige rijst 
 

 
 

Diverse soorten brood, boter, kruidenboter, olijventapanade en aioli 

 

 

Dessert 
 

Omelet Syberienne gepresenteerd met vuurwerk en tekst als u dit wenst 

 

€ 27,50 p.p. 

 


