
Gastvrijheid, gezelligheid en culinair genieten staan centraal in onze sfeervolle Bistro. Daarom 

bieden wij u ook de mogelijkheid om thuis of op locatie te genieten van onze culinaire 

mogelijkheden. 

Voor reserveren van een buffet geldt een minimum aantal van 15 personen. Wij bezorgen de 

buffetten met voldoende borden, bestek en servetten. 

 

Koude gemengde hapjes a €0.95 p.s. 

• Kaas, gevuld ei, canapé carpaccio, wrapje zalm, wrapje gedroogde ham, gehaktballetjes  

 

Luxe koude gemengde hapjes a € 1.10 p.s. 

• Canapé met carpaccio, gerookte zalm, gedroogde ham, carpaccio, brie, forel en kalfslende  

 

Warm en koud hapjes buffet € 9.25 p.p. 

• Koud: 

- canapé met zalm, carpaccio, brie, gevuld ei 

• Warm: 

- gehaktballetje, bitterbal, butterfly gamba, stokje saté  

Warm en koud Buffet € 15.50 p.p. 

Keuze uit huzarensalade of aardappelsalade 
Rauwkostsalade  
Kleine gehaktballetjes 
Stokjes saté met satésaus 
Varkenshaaspuntjes met champignonsaus 
Gebakken aardappels 
Stokbrood met diverse sausjes  
 

Warm en koud buffet € 18.25p.p. 

Keuze uit huzarensalade of aardappelsalade 
Rauwkostsalade  
Varkenshaaspuntjes met champignonsaus 
Gehaktballetjes met stroganoffsaus 
Stokjes saté met satésaus 
Gegrilde zalm en heek met basilicum room  
Gebakken aardappels 
Seizoensgroenten 
Stokbrood met diverse sausjes  
 

 
 
 



 
 
Warm en koud buffet € 22.50 p.p. 

 
 
Keuze uit huzarensalade of aardappelsalade 
Rauwkostsalade 
Schaal met verschillende soorten vis 
Varkenshaaspuntjes met champignonsaus 
Ossenhaaspuntjes met een rode wijnsaus 
Stokjes saté met satésaus 
Schnitzeltjes met gebakken champignons en ui 
Gebakken aardappels 
Seizoensgroenten 
Stokbrood met diverse sausjes  
 

Warm en koud buffet € 25.65 p.p. 

Keuze uit huzarensalade of aardappelsalade 
Rauwkostsalade 
Schaal met verschillende soorten vis 
Haring met uitjes 
Varkenshaaspuntjes met champignonsaus 
Ossenhaaspuntjes met een laurierjus 
Stokjes saté met satésaus 
Gegrilde zalm en heek met basilicum room  
Gamba’s gebakken in bourguignon kruiden met bulgur  
Gebakken aardappels 
Seizoensgroenten 
Stokbrood met diverse sausjes  
 

Stamppotbuffet € 15.50 p.p. 

Stamppot boerenkool 
Stamppot zuurkool 
Hutspot 
Spare ribs 
Rookworst 
Speklapjes 
Hachee 
Jus met uitgebakken spekjes  
 

Rijkelijke gevulde soepen € 3.95 p.p.  
(passend in het seizoen)  
 
Huisgemaakte erwtensoep 
Aspergesoep  
 
De soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter  


