OVERZICHT DIVERSE BUFFETTEN
ITALIAANS BUFFET
Warme gerechten
Lasagne
Macaroni Bolognese
Penne Carbonara

€ 12,50

Salades
Gemengde slasoorten met tomaat, ui en komkommer
Salade Caprese (Mozzarella, tomaat en Basilicum)
BROODJES BUFFET
Warme gerechten
Kip döner
Hamburger
Beenham

€ 12,50

Broodjes
Diverse Broodjes wit en bruin (2,5 broodje per persoon)
Salades
Keuze uit Rundvlees-, Huzaren-, Aardappel- of Pastasalade
Bijgerechten
Ijsbergsla, tomaat en komkommer
Sauzen: ketchup, mayonaise, knoflook- en beenhamsaus
HOLLANDS BUFFET
Warme gerechten;
Gegratineerde aardappel-groenteschotel
Gebakken aardappeltjes in de schil met spek en ui
Kip of varkenshaas in champignon-roomsaus
Beenham in honing-mosterdsaus
Gehaktballetjes in jus
Salades
Rundvleessalade
Gemengde sla

€ 15,00

OOSTERS BUFFET
Warme gerechten
Saté met pindasaus
Varkensvlees in pangangsaus
Balletjes in piri-piri saus
Tjap tjoi met kip of zonder vlees
Nasi, bami en/of witte rijst

€ 15,00

Bijgerechten
Kroepoek
Atjar
gebakken uitjes
AZIATISCH BUFFET
Warme gerechten
Kipspiesen met oestersaus
Thaise rode curry met kip
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Vietnamese groenteschotel
Witte rijst en noedels

€ 15,00

Bijgerechten
Komkommersalade
Atjar
Gebakkern uitjes
AMERIKAANS BUFFET
Warme gerechten
Gegrilde Hamburgers
Pulled Pork
Hotdogs
Chicken nuggets
Salades
Amerikaanse Coleslaw
Caesar Salade
Bijgerechten
Diverse broodjes
Gesneden tomaat en komkommer
Ijsbergsla
Mayonaise, ketchup en mosterd

€ 17,50

MEXICAANS BUFFET
Warme gerechten
Chili con Carne
Gehaktballetjes in piri-pirisaus
Mexicaanse kiplapjes in pikante tomatensaus
Mexicaanse buritos
Witte rijst
Aardappelpartjes Cajun

€ 19,50

Salades
Aardappelsalade met gerookte kip en zure room
Gemengde Sla
Bijgerechten
Nacho’s met salsa, guacamole en crème fraiche

Verkrijgbaar van half oktober t/m maart:
WINTERS BUFFET
Warme gerechten
Hete bliksem
Hachee
Gehaktballen in Jus
Aardappelpuree
Rode Kool
Witlofschotel

(oktober t/m maart)

€ 17,50

Salades

Bietensalade
Bijgerechten
Stoofpeertjes
STAMPOTTENBUFFET (oktober t/m mart)
Warme gerechten
Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Stukjes rookworst
Kleine gehaktballetjes in jus
Speklapjes
Bijgerechten
Piccalilly, augurk en zilveruitjes

€ 9,50

HIGH TEA of LUNCHBUFFET

€ 12,50 – 17,50)

De High Tea of lunch bestaat uit witte en bruine minibolletjes met luxe beleg. 2 soorten
wraps, mini zoetigheden zoals spekkoek, mini donuts, macarons, mini cupcakes en
chocolaatjes. Mini fruitsalade en diverse soorten thee, suiker, honing en munt.
gemiddeld 8 – 10 hapjes per persoon
Eventueel is het buffet nog uit te breiden met diverse soorten salades en/of warme
hapjes zoals mini-saté, gehaktballetjes of kippenvleugeltjes (hot of sweet)

Bovenstaande buffetten zijn voorbeelden. In overleg zijn er nog meerdere keuzes
mogelijk. Ook een combinatie van de diverse buffetten behoort tot de mogelijkheid.
Alle buffetten kunnen nog worden uitgebreid met bv soep vooraf en/of dessert
Soep naar keuze (bv tomaten-, kippen- groente- of champignonsoep) € 1,50 pp.
Dessert naar keuze (vers fruitsalade, bavarois of chocolademouse) € 2,50 pp.
•
•
•
•
•
•
•

De prijzen zijn per persoon, incl. kunststof borden en bestek.
Tegen meerprijs van € 1,50 euro p.p. kunt u gebruik maken van porseleinen borden en
rvs bestek, wat u vuil mag inleveren. Wij doen de afwas
De warme gerechten worden geleverd in Chafing Dishes met branders
Bij alle gerechten worden opscheplepels geleverd.
Tot 10 kilometer rondom Noorden worden geen bezorgkosten gerekend.
U ontvangt voorafgaand van de levering een factuur.
Betaling graag via overboeking of betaalverzoek

Met vriendelijke groeten,
Marja Mastwijk-Kruiswijk
Homemade Partycatering
Chrysantenstraat 6
2431 XK Noorden
Tel: 0618-480822

