
Diverse soorten salades

Rundvlees-/smulsalade
300 gram p.p. € 6,25

200 gram p.p. € 4,25

150 gram p.p. € 3,50

Inclusief vleeswarengarnering

Extra gevuld ei erbij  per stuk € 1,30

Zalmsalade standaard
300 gram p.p. € 7,25

200 gram p.p. € 6,50 

150 gram p.p. € 5,25

Zalmsalade luxe
300 gram p.p. € 8,95

200 gram p.p. € 7,95

150 gram p.p. € 6,75

Rundvleessalade met frisgarnering
300 gram p.p. € 5,75

200 gram p.p. € 3,95

150 gram p.p. € 3,25

* Tijdens de feestdagen leveren wij de 
salades in één hoeveelheid p.p.

Stokbrood
Gewoon € 2,30

Boeren € 2,60



 

 

 

  

 

 

 

Diverse buffetten

Buffet Van der Horst
 Lende rollade met een heerlijke jagersaus
 Kip medaillons in oosterse kerriesaus
 Groente gratin met roerbakgroente of 
 gebakken aardappeltjes met prei en spekjes
 Soep naar keuze
 2 soorten stokbrood met kruidenboter
 2 soorten rauwkost

 per persoon 1795 

Gelders buffet
 Rundvleessalade met gevuld ei
 Zalmsalade met gevuld ei
 Veluwse plaatham met meloen 
 Plateau gevuld met diverse soorten droge  
 worst/rauwe ham
 Tapanade tricolore 
 Olijven
 Zongedroogde tomaatjes
 2 soorten stokbrood
 Nasi of bami
 Saté met satésaus
 Gehaktballetjes in saus

per persoon 2125

Buffet José
 Rundvleessalade met gevuld ei
 Zalmsalade met gevuld ei
 Soep naar keuze
 2 soorten stokbrood met kruidenboter
 Visschotel
 Runder stoofpotje
 Nasi of witte rijst
 Varkenshaas medaillons in champignon   
 roomsaus
 Groente gratin met roerbak groente
 Fruitcocktail

per persoon 2125

Oosters buffet
 Bami of nasi
 Saté met satésaus
 2 soorten rauwkost
 Babipangang of kip in piri piri saus
 Kroepoek
 Atjar

per persoon 1095 

Buffet de luxe
 Carpaccio
 Rundvleessalade met gevuld ei
 Zalmsalade met gevuld ei
 Visschotel
 Kip medaillons in een zachte kerriesaus
 Lenderollade met jagersaus
 Aardappelen of groente gratin
 2 soorten stokbrood 
 Kruidenboter en tapanade

per persoon 2495

Nieuw Veluws Wild buffet 
 Stokbrood met wildpaté en cranberry 
 compote  
 Wildstoofpotje 
 Rodekool met appeltje en aardappel puree
 Hertenbiefstuk met rode wijnsaus of 
 wildzwijn biefstuk
 Stoofpeertjes

per persoon 2075 

Oostenrijks buffet
 Tirolerbraten
 Beenhammetje in de been met een heerlijk  
 sausje
 Groente gratin of gebakken aardappels
 Soep naar keuze
 2 soorten rauwkost
 2 soorten stokbrood
 Kruidenboter 

per persoon 1575 

Slagers beenham buffet
 Beenham in bouillon
 Honingmosterdsaus
 Rundvleessalade
 2 soorten rauwkost
 2 soorten stokbrood
 Kruidenboter en tapanade
 Gebakken krieltjes of aardappelschijfjes   
 met prei en spek 

per persoon 1595

Winterbarbecue
 Keuze uit 3 soorten stamppotten
 Bernerwurstel
 Spare ribs 
 Rookketje
 Inclusief borden en bestek

per persoon 1125

 
Huisgemaakte schotelbuffet
 Keuze uit diverse schotels
 Aan te vullen met rauwkost

per persoon 1150

 
Stamppot buffet 1
 3 stuks vlees p.p.
 Boerenkoolstamppot
 Zuurkoolstamppot
 Hutspot
 Rookworst
 Rookketje
 Speklapje
 Hachee
 Jus
 Piccalilly met augurk

per persoon 1475

 
Stamppot buffet 2
 2 soorten stamppot
 (keuze uit: boerenkoolstamppot, 
 zuurkoolstamppot en hutspot)
 2 stuks vlees
 (keuze uit: rookworst, hachee, speklap,   
 rookketje)
 Jus
 Piccalilly met augurk

per persoon 1125

 

Buffetten zijn aan te vullen met:
 IJs  € 3,95
 Pudding  € 3,95
 Borden en bestek  € 1,55
 Hapjes standaard  € 0,70
 Hapjes luxe  € 1,30

Al onze buffetten worden met verse producten bereid 
en naar eigen recept. Ons team besteed veel aandacht 
aan smaak en presentatie, zo geniet u volop van uw 
keuze. Eventuele wijzigingen in een buffet zijn vaak in 
overleg mogelijk.

Partypannen
Kleine partypan, 70 hapjes
 T.V. sticks
 Balletjes
 Mini kipsaté in piri saus
 Spareribs

per stuk 3250

Grote partypan (140 hapjes)
 Kippeling/kip bon bons
 Mini saté in piri piri saus
 Grillworst
 T.V. sticks
 Spareribs
 Balletjes

per schaal 6600

Tapas Plateau
Diverse huisgemaakte producten zowel koud 
als warm in tapasvorm, inclusief stokbrood.
Vanaf 6 personen te bestellen. Informeer 
naar de mogelijkheden

per persoon 1575

Hapjes luxe
(vanaf 25 stuks) per stuk 130

Hapjes standaard
(vanaf 25 stuks) per stuk 070

Voor ons hapjes 
assortiment 

informeer naar 
de mogelijkheden


