Onze buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen.

Stamppottenbuffet

€ 17,50

(keuze uit 3 stampotten van de onderstaande suggesties)

Boerenkool met rookworst
Hutspot met Klapstuk (stooflapje)
Zuurkool met geruld gehakt
Rauwe andijviestamppot met een gehaktbal
Kapucijners met gebakken speklapjes en aardappelen
Witlofstamppot met getrancheerde beenham
Rucola stamppot met braadworst
Bij de stamppotten worden geserveerd: spekjes, jus, mosterd, piccalilly, augurken en Amsterdamse
uien

Koud en Warm buffet 1 € 19,50
(koud en warm wordt in zijn geheel opgediend)

Koud :
Rundvleessalade
Zalmsalade
Witlof- of bonensalade
Groene salade
Diverse kaassoorten
Stokbrood met kruidenboter

Warm :
Vleesspiesjes met heerlijke satésaus
Kip in kerriesaus
Gehaktballetjes in saus
Gegratineerde aardappeltjes
Nasi of bami

Koud en Warm buffet 2 € 23,50
(indien gewenst kan dit buffet apart geserveerd worden)

Koud :
Rundvleessalade
Pastasalade
Zalmsalade
Rundercarpaccio
Kipcocktail of kaassoorten
Ardennerham met meloen
Gerookte vissoorten
Wit/bruin stokbrood met kruidenboter

Warm :
Getrancheerde beenham
Vleesspiesjes met satésaus
Runderrollade met jus
Kipstukjes in saus
Gegratineerde aardappels
Gebakken aardappeltjes
Nasi of bami
Gemengde groenten

Coupe ijs met vers fruit of warme bosvruchten (afhankelijk van het seizoen)

Koud en warm buffet 3

€ 26,50

(indien gewenst kan dit buffet apart geserveerd worden)

Koud :
Gemarineerde rijst
Kipkerriesalade
Ardennerham met meloen
Carpaccio van het huis
Rundvleessalade
Gerookte zalm en forelfilets
Diverse vlees en kaassoorten
Divers brood met kruidenboter

Warm :
Zalm in vissaus
Spiesjes van kip met satésaus
Gebraden ossenhaas
Getrancheerde beenham
Varkenshaas in champignonsaus
Frites met mayonaise
Gebakken aardappeltjes
Gemengde groenten

Coupe ijs met vers fruit of warme bosvruchten afhankelijk van het seizoen

Overige mogelijkheden € 23,50
(inclusief bijpassend dessert)
Italiaans buffet
Oosters buffet
Visbuffet
Snackbuffet
Mexicaansbuffet

Warm Buffet

€ 23,50

Dit warme buffet bestaat uit 3 soorten vlees (biefstuk in rodewijnsaus, varkenshaas in roomsaus
kipspiesjes in satésaus) en zalm vergezeld van diverse verse groenten, aardappelgerechtjes en
rauwkost. Als dessert een ijscoupe met vers fruit of warme bosvruchten (afhankelijk van het seizoen).
De buffetten zijn uit te breiden met:
Soep naar eigen keuze
Dessertbuffet met ijs, bavaroise en fruitsalade op buffet geserveerd
Feestelijke bruidsijstaart met smaken naar keuze
Grand-dessertbuffet met gebak, diverse soorten schepijs,
diverse bavaroise, mousse, warme bosvruchten of verse fruitsalade

€. 3,00
€ 5,00
€ 6,50
€ 7,50

Voor de buffetten kunt u tot twee dagen voor het feest het definitieve aantal gasten
doorgeven. Dit aantal gasten is het minimale aantal wat we berekenen.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op: 030 – 6011050 of via info@dewieseschalkwijk.nl
De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk

