
 

Buffetten 

Werelds buffet     29,- per persoon  
 
Caeser salade met Romeinse sla, Parmezaanse kaas, ei, croutons en ansjovis 
Afrikaanse bulghur met tomaat, courgette, lente-ui en paprika 
Oosterse mie-salade met paksoi, tauge, rode peper en cashewnoten 
Tropische vruchtensalade 
Canadese tonijnsalade met keker, bleekselderij, minimaïs en een yoghurt-
dressing 
Australische koude kip met kerrie-ananassaus 
Internationale broden en kleine broodjes met tapenade, 
kruiden en citroenboter 
 
warm gerecht  
Spaanse paëlla, naar origineel Catalaans recept 
 
Dessert (zie onderaan pagina) 

Klassiek buffet     39,50 per persoon 
 
Zalmterrine gedecoreerd met waterkers, rivierkreeftjes en 
ingelegde citroenschijfjes 
Gestoomde makreel op een frisse salade met kappertjes, selderij 
en dille 
Paté en crôute gegarneerd met rucola, pruimen, appel en 
cranberry compote 
Roastbeef op een aardappel-remoulade met truffelpanade 
Getrancheerde eendenborstfilet op een rode sla met 
balsamicodressing en tutti frutti 
Jonge spinaziesalade met groene erwtjes, zongedroogde tomaten 
en fêta 
Melange van rode bietjes, haring, sweet union en friszure appel 
Bombe van gespiesd fruit 
Stokbrood en kleine broodjes met tapenade en citroenboter  
 
warm gerecht 
Kippenborstfilet in een romige Zaanse mosterdsaus geserveerd 
met wilde rijst 
 
Dessert (zie onderaan pagina)  
 

Europees buffet    34,50 p.p. 
 
Grieks gehaktbrood opgemaakt me t dolma's en een romige tzaziki 
Italiaanse pastasalade met mozzarella, tomaat en basilicum 
Salade Nicoise met haricots verts, uiringen, tomaat, tonijn en olijven 
Bleekselderijsalade met Old Amsterdam, paprika, bieslook en verse ananas 
Spaanse tortilla uit de oven met aardappel, ei en spinazie 
Romige witte kool-salade met perzik, walnoten en kalkoenfilet 
Stokbrood en kleine broodjes met tapenade en citroenboter  
 
warm gerecht 
Gestoofd rundvlees in rode wijn met rode ui, laurier, kruidnagel, 
peperkoek, geserveerd met gebakken krieltjes 
 



Dessert (zie onderaan pagina)  
 

Italiaans buffet     19,00 p.p. 
 
Corsicaanse tomatensalade met zwarte olijven en kappertjes 
Salade di Verdi met artisjokharten 
Lasagne met spinazie, gorgonzola, olijven en paddestoelen (warm) 
Risotto al funghi met verse tuinkruiden (warm) 
Ratatouille van aubergines, courgette, rozemarijn, tomaat en 
gehaktballetjes (warm)  
Penne met basilicum, knoflook en zwarte peper (warm) 
Parmezaanse kaas, foccacia, ciabatta en kruidenboter  
 
Dessert (zie onderaan pagina)  
 

Mexicaans buffet     23,00 p.p. 
 
Licht gebonden tomatensoep met mais en stukjes kip 
Gevulde avocado's met krab en chili 
Groene salade met kip, maïs en zoet-zure pepperoni’s 
Albondigas, pittige gehaktballetjes in rode saus (warm) 
Chili con carne, Mexicaans bonengerecht met gehakt, ui,  
chili en tomaat (warm) 
Arroz de dias, gebakken rijst met groenten (warm) 
Diverse nacho’s, taco’s, guacomole en chilisaus  
 
Dessert (zie onderaan pagina)  
 

Neerlands buffet     15,- p.p. 
 
Stevige boerenkoolstamppot met rookworst (de echte) 
Echte Leidse hutspot met uitgebakken spekjes 
Zuurkoolstamppot met paprika en ananas 
Gestoofde sucadelapjes 
Frisse gemengde salade 
En voor erna, luchtige griesmeelpudding met zoete bessensapsaus 
 
*alle prijzen exclusief 6% btw 
 


