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Warme en koude buffetten 

Koud en warm Buffet Eenvoudig                € 17,25 
 
Koud 
 

 Aardappelsalade 

 Witte koolsalade 

 Macaronisalade 

 Pastasalade op kaasbasis 

 Pastasalade op hambasis 

 Kruidenkaas, cocktailsaus en knoflooksaus 

 Stokbrood en kruidenboter 
 
Warm(v.a. 20 personen 2 soorten; v.a. 40 personen 3 soorten) 
 

 Kipsaté 

 Braadworstschijfjes in zoetzure saus 

 Varkenspoulet in champignonroomsaus 

 Gehaktballen in vleesjus 

Koud en warm Buffet Traditioneel              € 18,95 
 
Koud 
 

 Huzarensalade met halve eitjes, snijworst, gekookte ham, fruit en rauwkostsalade 

 Witte koolsalade 

 Komkommersalade 

 Kruidenkaas 

 Pastasalade op kaasbasis 

 Pastasalade op ham basis 

 Stokbrood en kruidenboter  
 
Warm (v.a. 20 personen 2 soorten; v.a. 40 personen 3 soorten) 
 

 Limburgs zuurvlees 

 Varkenspoulet in champignonroomsaus 

 Varkenspoulet in pangangsaus 

 Kipsaté 

 Goulash 

 Gehaktballetjes in pindasaus 

 Kipkerrie 

 Braadworst in vleesjus 

 Minihamburgertjes in currysaus 

 Rijst of pommes gratin 

Koud buffet                    € 27,95 
 
Bestaande uit: 

 Koude schotel uit eigen keuken: Huzarensalade, fris opgemaakt met div. rauwkosten, div. 
vleeswaren, gevulde eitjes, pompernikkel, hamrolletjes met asperges, perzik, ananas, me-
loen en een sausje 

 Luxe belegde broodjes bruin | wit met o.a. brie | rosbief | diverse kaas en vleeswaren 

 Visserspalet : bestaande uit o.a. Hollandse nieuwe, Noorse garnalen, makreel, gerookte 
zalm, paling, krab, tonijn, gerookte forel, gamba’s, aangekleed met exotisch fruit en een 
sausje 

 Waldorfsalade met drumsticks, salade met stukjes kip, aardappel, ananas, selderij, appel, 
walnoten, aangevuld met drumsticks. 

 Kartoffelsalade met meloen, ardennerham, bourgondische vleeswaren, rauwkosten en een 
sausje 

 Diverse pastasalades op basis van kaas, ham, salami e.d. 
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Keuze bij warme en koude buffetten  

Visserspalet als uitbreiding op buffet             € 7,95 p.p. 
 
 Bestaande uit o.a. Hollandse nieuwe, Noorse garnalen, makreel, gerookte zalm, paling, crab 

chunks, tonijn, hele gerookte forel, gamba’s, aangekleed met exotisch fruit en zalmfarce 
met cocktailsaus 

Alle genoemde buffetten  worden verzorgd door onze cateraar Culinair Creatief uit Venray 
Er worden door de cateraar bezorgkosten in rekening gebracht. Houdt u hier rekening mee. 

Warm vlees deluxe bij buffet i.p.v. standaard keuzes      meerprijs p.p. € 2,30 
 

 Varkenshaas in champignonroomsaus 

 Kalfsmedaillon in fijne vleesjus 

 Kalfsragout met champignons 

 Canadese ham met zoetzure saus 

 Canadese ham met honing-tijmsaus 

 Runderlende in dubbelgetrokken vleesjus 

 Tongrolletjes gevuld met zalm in kreeftensaus 

 Zalmfilet in witte wijnsaus 

Visschotel zalm als uitbreiding op buffet            € 9,50 p.p. 
 
 Zalmsalade, waarbij Hollandse nieuwe, Noorse garnalen, paling, makreel, tonijn, gerookte 

zalm, gamba’s, crab chunks, rijkelijk gegarneerd met rauwkosten, zalmfarce, gevulde ei-
tjes, cocktailsaus, stokbrood en kruidenboter 
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Themabuffetten  

Chinees Buffet    € 21,95 p.p. 
 
 
Koud: 

 Atjar 

 Komkommersalade 

 Diverse kroepoek 
 
 
 
 
Warm: 

 Bami goreng 

 Nasi goreng 

 Kipsaté 

 Varkenspoulet in pangangsaus 

 Gehaktballetjes in chilisaus 

Italiaans Buffet        € 21,95 p.p. 
 
 
Koud: 

 Pastasalade salami 

 Pastasalade kaas 

 Aardappelsalade met Italiaanse vleeswaren en 
knoflooksaus 

 Rauwkosten met olijven en kappertjes 

 Italiaans brood met boter en tapenade 
 
 
Warm: 

 Lasagne bolognese 

 Spaghetti carbonara 

 Chipolataworstjes in knoflookroomsaus 

 Kip met chorizo in paprikasaus 

Asperges Buffet     € 21,95 p.p. 
 
 
Koud : 

 Aardappelsalade 

 Rauwkostsalade 

 Salade gemarineerde asperges 

 Stokbrood met kruidenboter 
 
 
 
 
Warm: 

 Zalm in Hollandaisesaus 

 Peterseliekrieltjes 

 Ham 

 Limburgse asperges met botersaus & ei 

Duits Buffet           € 21,95 p.p. 
 
 
Koud: 

 Kartoffelsalat 

 Nudelsalat 

 Rauwkostsalades 

 Brot und Kräuterbutter 
 
 
 
Warm: 

 Wienerschnitzel mit Jägersoße 

 Bratwurst 

 Sauerkraut mit Speck 

 Bratkartoffeln 
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Themabuffetten  

Tapas Maaltijdbuffet    € 31,65 p.p. 
 
Koud: 

 Diverse olijven/tapenades/gedroogde tomaten/
kruidenboter 

 Gemarineerde vijgen met prosciutto di parma, 
mozzarella en basilicum 

 Meloenspies met serranoham 

 Lolly van watermeloen 

 Gehaktballetjesspies gemarineerd met pikante 
saus 

 Div. Spaanse worstsoorten 

 Spaanse kaasspies 

 Champignons gevuld met brie en walnoot, om-
wikkeld met spek 

 Spiesje van knoflookgamba’s met knoflooksaus 

 Courgette gevuld met gerookte zalm en crème 
frâiche 

 Tonijn frittata 

 Kipspiesjes met citroenmayonaise 

 Ei gevuld met krabsalade en rode ui 

 Empanada gevuld met tomaat en choriso 

 Gazpacho traditioneel 

 Fruitspiesje 

 Spaanse witte asperges met gekookte ham en ei 

 Begeleid door een Spaans broodpakket 
Warm: 

 Paella 

 Brochette van varkenshaas met pepersaus 

 Spaanse kippenboutjes gemarineerd met knof-
look 

 Visspiesjes met safraansaus 

 Spaanse hamburger in pittige paprikasaus 

Streekgerechtenbuffet    € 31,65 p.p. 
 
Koud: 

 Salade van Limburgse geitenkaas 

 Horster paddestoelensalade 

 Vleesschotel met beenham/ossentong en boe-
renmetworst 

 Koude schotel met leverworst en augurk 

 Eiersalade met bieslook 

 Venkelsalade met appel 

 Witte koolsalade met kruidensaus en perzik 

 Komkommerrolletjes gevuld met bloemkoolsala-
de 

 Gemengde salade van div. slasoorten met dres-
sing 

 Div. boerenbroodsoorten, roggebrood en krui-
denboter 

 
Warm: 

 Limburgse beenham met honing-tijmsaus 

 Bloedworst met appelschijfjes 

 Kloosterschotel  

 Limburgse stoofschotel (zoervleis) 

 Krielaardappeltjes met spekjes/ui en prei 

 Braadworstschijfjes in zoetzure saus 

 Knolselderijblokjes in licht kerriesaus 

 
 

Ook mogelijk:  Dinerbuffetten.  
 

Maak eenvoudig uw keuze uit de diner-onderdelen, zoals onder de categoriën: 
 
 

 Cocktails 

 Soepen 

 Warm vlees  

 Aardappel- en groentegarnituur 

 Pudding/bavarois 
 
 
en combineer zo uw eigen diner geheel naar wens.  
 
Wij brengen u hiervoor rechtstreeks in contact met onze cateraar. 


