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Koud buffet 
 
Koud bord         € 14,00 p.p. 

Bord met een bedje van sla, 2 soorten vlees, kippenborstje, gevulde hespenrol, gekookte zalm, tomaat 
garnaal of tomaat tonijn, aardappelsalade en groenten en fruit 
 
 
Koude schotel  (4/5/6 pers.)       € 15,00 p.p  

Schotel met   bedje van sla 
vlees (2 soorten), kippeborstje, gevulde hesperol 
vers gekookte roze zalm 
tomaat crevette of tonijn  
gevuld ei, groenten en fruit 

Aangevuld met: aardappelsalade, noedelsalade, cocktailsaus en witte saus 
 
 
Kaasplank         € 8,00 p.p. 

Ongeveer 250gr kaas p.p. met noten en fruit 
 
 
Kaasbuffet          € 14,50 p.p. 

min. 4 soorten Franse kaas 
 
groenten: tomaten, komkommer, wortelen, bloemkool, aardappelsla, bonensla, noedelsla, sla, 

uitjes en augurken, witte saus 
 
stokbrood, kleine vers gebakken broodjes, zwarte brood met botertjes en gelei 

 
 
Vleesbuffet         € 17,00 p.p. 

vlees: gehaktballen, parmahesp, Ardense paté, kippeborstjes, hesperol 
zelfbereide salades (zalm, crab, vlees) 

  
groenten: tomaten, komkommer, wortelen, bloemkool, bonensla, aardappelsla, noedelsla, sla, 

uitjes en augurken, witte saus 
 

stokbrood, kleine vers gebakken broodjes, zwart brood met botertjes en gelei 
 
 

Kaas- EN vleesbuffet         € 18,00 p.p. 
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Koud buffet 1         € 21,00 p.p. 
 

Vis:  vers gekookte roze zalm 
tomaat garnaal en tonijn 
mini-krabcocktail 
 

Vlees:  2 soorten vlees 
gevulde hespenrol 
kippenborstje 
Meloen met Italiaanse hesp 

 
Salades: aardappelsalade 

noedelsla 
slaschotel 
cocktailsaus 
witte saus 

 
Dessert: mini-chocomousse 

 
 
Koud buffet 1 + gerookte vis       € 26,50 p.p. 
 

Vis:  vers gekookte zalm  
tomaat garnaal en tonijn 
mini-krabcocktail 
gerookte zalm, heilbot en forel 
scampi en rivierkreeftje 
 

Vlees:  2 soorten vlees 
gevulde hespenrol 
kippenborstje 
meloen met Italiaanse hesp 
 

Salades: aardappelsla 
noedelsla 
slaschotel 
cocktailsaus 
witte saus 

 
Dessert: mini-chocomousse 

 
 
Bij KB 1 is het mogelijk om koud vlees te vervangen door twee soorten warm vlees die in bain-marie 
geleverd worden.  Warme groenten en aardappelen zijn niet in de prijs inbegrepen. 
 
U kan kiezen uit: kip Hawaï  

kalfsblanquet 
gyros 
saté met Provençaalse saus 
beenhesp met zuurkool 
kalkoen met roomsaus 
warme hanenbillen 
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Koud buffet 2         € 26,50 p.p. 
 

Vis:  Vers gebakken zalm 
Gebakken scampi’s 
Gerookte zalm met asperge 

 
Vlees:  Rundercarpaccio 

Vitello Tonato 
Meloen met Italiaanse ham 

 
Salades: Pastasalade 
  Griekse salade 
  Couscous met aangestoofde groenten 
  Bonensalade met courgette 
  Tomatensalade met rode ui en dragon 

 
Broodjes 
 
Klein nagerechtje (keuze van de chef) 


