Hollands hapjesbuffet
Vanaf 25 personen
 Kaasplank met diverse Hollandse kazen
 Zeeuws spek
 Gehaktballetje met ui
 Diverse worstsoorten
 Gevuld ei
 Haring op roggebrood
 Toast met forel
 Mini frikandelletjes
 Bitterballen
 Warme rookworst
 Kipspiesjes
 Amsterdamse uien
 Grove Zwolsche mosterd

€

15,00 p.p.

Hapjesbuffet luxe
€
23,00 p.p
Vanaf 25 personen
 Viking bread geserveerd met pesto en tapenade
 Twentsche vleessalade
 Aardappelsalade met tuinkruiden
 Haringspiegel geserveerd met zoute haring, brado en haringkoninkjes
 Schorsplank geserveerd met diverse soorten pâté
 Kaasplank met diverse binnenlandse en buitenlandse kazen
 Gevulde eieren
 Gemarineerde olijven
 Gevulde tomaatjes met garnalen
 Mini loempia’s
 Kipsaté met satésaus en gebakken uitjes
 Mini saucijzenbroodjes
 Gehaktballetjes in saus
 Kipkluifjes

Bourgondisch buffet
Vanaf 25 personen
 Twentsche vleessalade
 Aardappelsalade met tuinkruiden
 Gegrilde maiiskolfjes met boter en honing
 Spareribs
 Kippepoten
 Schnitzeltjes met gebakken champignons en ui
 Beenham met honing-mosterdsaus
 Kipsaté met satésaus
 Aardappel-groentenmix
 Bruine bonen met spek en ui
 Assortiment rustieke broden
 Kruidenboter

€

25,00 p.p

Koud en warm buffet “Kleine Wolf”
€
28,25 p.p
Vanaf 30 personen
 Buffetbroodjes met kruidenboter, pesto en tapenade
 Twentsche vleessalade
 Huisgemaakte pasta pesto kipsalade
 Salade van meloen, ananas en rauwe ham
 Haringspiegel geserveerd met zoute haring, brado en haringkoninkjes
 Rijstschotel royaal gevuld met verse groenten
 Kip in ananas-chilisaus
 Gehaktballetjes in saus
 Varkensoester geserveerd met champignonroom- en pepersaus
 Beenham met honing-mosterdsaus
 Krielaardappeltjes met gebakken spek en ui
 2 soorten warme groenten

Koud en Warm buffet “Katshuus”
€
35,00 p.p
Vanaf 30 personen
 Huisgemaakte groentensoep
 Mosterdcremesoep met spekjes en bosui
 Buffetbroodjes met kruidenboter, pesto en tapenade
 Twentsche vleessalade
 Paprika-komkommer-salade
 Zalmsalade
 Schorsplank geserveerd met diverse soorten pâté
 Kaasplank met diverse binnenlandse en buitenlandse kazen
 Visspiegel met diverse soorten vis
 Haringspiegel geserveerd met zoute haring, brado en haringkoninkjes
 Coburgerham met verse meloen en ananas
 Zalm in botersaus
 Varkensoester geserveerd met champignonroom- en pepersaus
 Gebakken aardappelen met spek en ui
 Rijstschotel royaal gevuld met verse groenten
 Kipsaté met satésaus
 Gehaktballetjes in saus
 Schnitzeltjes met gebakken champignons en ui

Bob en Babets kinderbuffet, vanaf 8 kinderen
 Frites
 Kipvariantjes
 Mini Frikandellen
 Poffertjes geserveerd met poedersuiker en stroop
 Mini pizza
 Gesneden komkommer
 Fritessaus / Ketchup / Appelmoes
 Vanille – roomijs
 Mini smarties
 Smurfendip

€ 10,75 per kind

U kunt bovengenoemde buffetarrangementen combineren met een drankarrangement.

Drankarrangement
€
18,50 p.p
Duur: 4 uur.
 Ontvangst met twee koppen koffie / thee met Ommer Hanzekoek
 Vrij drinken (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)
 Afsluiten met een kop koffie met bonbon
Buitenlands gedistilleerd gaat op nacalculatie

Desserts
Dessertbuffet “Kleine Wolf”
 Diverse soorten ijs
 Diverse sausjes
 Verschillende soorten bavaroises
 Slagroom

€

6,25 p.p

Dessertbuffet “Katshuus”
 Diverse soorten ijs
 Diverse sausjes
 Verschillende soorten bavaroises
 Vers fruitspiesen
 Slagroom

€

7,50 p.p

Grand dessert
 Diverse soorten ijs
 Diverse sausjes
 Verschillende soorten bavaroises
 Vers fruitspiesen
 Verschillende soorten longueurs
 Slagroomsoesjes
 Slagroom

€

9,00 p.p

Dessertbuffet “de zoete verleiding”
Dit dessertbuffet bestaat uit diverse zoete lekkernijen,
zoals o.a;
 Vanillekroon
 Appelkaneelkoek
 Chocolate wrap
 Divers gevulde mini desserts
 Passion crumble
 Mango tiramisu

€

10,50 p.p

