
 
 

    

     Buffetten | BBQ 

 

Hollands buffet         € 27,50 

Hollandse haring met uitjes en zuur | Amsterdamse worsten met Kesbeke zoetzuur| 

Rauwkostsalade met Egmonds geitenkaas | Cocktail van rivierkreeft en Hollandse garnalen 

| Stamppot van het seizoen met rookworst of kalfsgehaktbal en runderjus | Geroosterde 

zeebaars met krieltjes, worteltjes, doperwten en witte wijnsaus  

Mediterraans buffet          € 27,50 

Salade nicoise met o.a.: tonijn| krielen| haricot verts | kwartelei en anjovis Tabouleh van 

couscous met feta |koriandersalsa en groene olijven | Prosciutto met groene asperges 

|gegrilde artisjok| geroosterde paprika en tahini saus Mezze assortiment met o.a.: 

prosciutto |boccocini mozzarella |mini- trosmaat | peppadew en meloen | Gegratineerde 

brandade de bacalhau met kappertjes en rucola | Turkse pasta met pittige saus van 

lamsgehakt, ratatouille, tomaat en gerookte paprika met aioli  

Italiaans buffet         € 27,50 

Salade caprese met pijnboompitten en basilicum |Vitello tonato: kalfsfricandeau met 

tonijnmayonaise en kappertjes |Salade gegrilde groentes met verse schapenkaas en 

balsamico | Antipasti met prosciutto, pecorino, druiven, artisjok, olijven en croutons |Pasta 

met geroosterde kip, paddenstoelen, zwarte olijven, pesto en Parmezaanse kaas | Rijk 

gevulde risotto met zalm, kabeljauw en schaal- en schelpdieren  

Indonesisch buffet (vanaf 10 personen)       € 27,50 

Daging Bali |Pikant gestoofd rundvlees |Sayur Lodeh | In kokosmelk bereide groenten met 

stukjes tempura | Ajam Ritja – Kipfilet in pikante saus |Ajam Opor – Kipfilet in milde 

kokossaus | Foe yong hai | Eieromelet in zoetzure tomatensaus (op Indonesische wijze) 

|Gado Gado – Diverse groenten met pindasaus | Sambal goreng kentang – Pikant 

gebakken aardappelstaafjes  Atjar Ketimoen – Indonesische salade | Groenten / Kroepoek / 

Rijst, nasi 

 

   Al onze tarieven zijn exclusief 9% btw 

 



 

BBQ Basis (vanaf 10 personen – inclusief BBQ chef)    € 27,50 

Kipsaté | Pikante merguez van kalkoen | Runderhamburger | Kippendij van de grill | 

Salades | Brood | diverse sauzen 

BBQ Populair (vanaf 10 personen– inclusief BBQ chef)    € 31,50 

Kipsaté | Garnalenspies | Runderhamburger | Biefstuk | Maiskolf van de grill| Salades | 

Brood|diverse sauzen 

BBQ Luxe (vanaf 10 personen – inclusief BBQ chef)    €35,00.            

Kipsaté | Runderhamburger | Biefstuk | Garnalenspies | Zalmfilet | Mai ̈skolf van de grill | 

Salades | Brood | Diverse sauzen 

BBQ Vegan– Halal – Vis (vanaf 10 personen– inclusief BBQ chef)   € 27,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Al onze tarieven zijn exclusief 9% btw    
 

 


