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Telefoon: 040-253 26 94
e-mail: partyservice@vanhooff.nl
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Koude buffetten
Koud Buffet I
(vanaf 10 pers.)

Koud Buffet II
(vanaf 10 pers.)

Koud Buffet III
(vanaf 10 pers.)

-

Huzarensalade, gevuld eitje, puntje roompaté
Rauwkostsalade, kipsalade
Hamrolletje - asperge
Bourgondische kiprollade, gebraden varkensfilet
Fruitgarnering, Ardenner ham
Gerookte makreelfilet, crabsticks
Zalmsalade, Noorse garnalen
Gerookte palingfilet
Cocktailsaus
Stokbrood wit/bruin, kruidenboter
p.p. € 13,50

-

Huzarensalade, gevuld eitje, puntje roompaté
Rauwkostsalade
Kipsalade
Hamrolletje - asperge
Rosbief, gebraden varkensfilet
Fruitgarnering
Bourgondische kiprollade
Zalmsalade, Hollandse garnalen, crabsticks
Gerookte paling, gerookte zalm, gerookte forel
Visterrine
Cocktailsaus
Stokbrood wit/bruin, kruiden- en roomboter p.p. €

-

Koud Buffet II
Nieuwe haring met uitjes
Galia meloen met Ganda ham
Salade van gerookte eendeborst met tomatendressing
Remouladesaus, Bombaysaus
Stokbrood wit/bruin, minibroodjes wit/bruin
Kruidenboter
p.p. € 23,00

16,50
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Koud Buffet IV
(vanaf 25 pers.)

-

Huzarensalade, gevuld eitje, roompaté
Vispaté, Noorse garnalen
Diverse soorten koud vlees en fruitgarnering
Varkenshaas medaillons in dragondressing
Gerookte Ijsselmeerpaling
Gerookte forel met mierikswortelsaus
Hele gepocheerde zalmforel met cocktailsaus
Salade van gerookte eendeborst
Zalmsalade, gerookte zalmroosjes
Achterham, asperges
Gemarineerde gamba's in knoflook
Cocktail met Hollandse garnalen
Gevulde halve grapefruit met crab en bieslookroom
Diverse koude sausjes
Stokbrood wit/bruin, Minibroodjes wit/bruin
Kruiden- en roomboter
p.p. € 33,85
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Warme buffetten vlees (vanaf 10 pers.)
- Gesneden kipfilet met saus naar keuze;
stroganoffsaus, kerry-ananas-, lichte dragon-, champignonroom-,
honingmosterd- of madeira saus

p.p.

- Hongaarse pilaf; blokjes varkensvlees in een fijne tomatensaus met
stukjes perzik

p.p. €

5,00

- Eigengemaakte gehaktballetjes in satésaus of pittige sesamsaus
4 stuks p.p.

p.p. €

4,30

€ 4,30

- Eigengemaakte saté van kip met satésaus

per stokje

€

1,80

- Eigengemaakte saté van varkenshaas met satésaus

per stokje

€

2,00

- Filet van gebraden varkenshaas, saus naar keuze

p.p. €

6,95

- Gebraden varkensoesters omwikkeld met spek in pernodsaus

p.p. €

7,20

- Hongaarse goulash van rundsvlees

p.p. €

6,95

- Yambolaya brasilienne kip, ham, champignons, vruchten

p.p. €

5,40

- Reepjes kalfsvlees in lichte roomsaus met knoflook en sjalotten

p.p. €

7,75

- Spiesjes van diverse vleessoorten met paprika, ui en
'n vleugje cajunkruiden, 2 stuks

p.p.

- Canadese whiskyham, gegratineerd met bruine suiker met
een honing-thijmsaus (vanaf 20 pers.)

p.p. €

€ 5,40
8,75
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Warme buffetten vis (vanaf 15 pers.)
- Ouderwetse visragoût met korstfleuron

p.p. €

7,00

- Champignonkoppen gevuld met crab, bedekt met kruidenboter
uit de oven

p.p. €

8,75

- Spies van diverse vissoorten met saffraansaus

p.p. €

7,50

- Keur van schaal- en schelpdieren in een lichte saffraansaus
geserveerd met wilde rijst

p.p. €

8,75

- Gepocheerde tongrol met zalm in witte wijnsaus met
muskaatdruiven

p.p. €

9,75

- Rouleau van licht gerookte zalm met tartaar van zalm
in kreeftesaus

p.p. €

9,75
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HOLLANDS STAMPPOTTEN BUFFET:
(te bestellen vanaf 20 personen)

- Andijviestamppot of Boerenkoolstamppot
- Hutspot
- Zuurkoolstamppot
- Gehaktballetjes in braadjus
- Saucijsjes in braadjus
- Rookworst
- Piccalilly
- Mosterd
- Kaantjes

€ 18,45 p.p.

SUGGESTIE TAPAS BUFFET:

Koude gerechten:

- Kaasplateau van binnen- en buitenlandse kaassoorten
- Side-plate carpaccio
- Side-plate kaassalade
- Lepelamuse gevogeltemousse
- Gevulde grapefruit met crab
- Tortilla met kip
- Appetizer glaasje met Hollandse garnaaltjes
- Italiaans breekbrood
- Diverse tapenades
- Room- en kruidenboter

Warme gerechten:

- Mini sjaslicks met sesam saus
- Chicken à la king mosterdsaus
- Gegrilde tonijnmedaillons in saffraansaus
- Diverse gepocheerde vissoorten is witte wijnsaus

Dit buffet kunnen wij u aanbieden vanaf 20 personen
voor de prijs van € 23,50 p.p.
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WILDBUFFET:
-

Hazepeper “klassiek”

-

Parelhoenboutje met rozemarijnsaus

-

Gevulde fazantrollade met basilicumsaus

- Pommes Duchesse
- Kastanjepuree
- Williamspeertjes
- Rode kool
- Gebakken witlof met appel
- Preiselbeeren

Dit buffet kunnen wij u aanbieden vanaf 20 personen
voor de prijs van € 26,75 p.p.
Uitsluitend verkrijgbaar in het wildseizoen
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SUGGESTIE WOKBUFFET

Kip met roergebakken groenten,cashewnoten en ketjap
*
Gemarineerde scampi’s met roergebakken groenten
en sesamsaus
*
Reepjes gemarineerde ossenhaas
*
Gemengde rijst
*
Fijne Mie

Dit buffet kunnen wij u aanbieden vanaf 20 personen
voor de prijs van € 20,50
incl. woktafel met toebehoren en serveerschaaltjes
excl. Kok voor het wokken van de gerechten
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