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Keuzebuffet
Variatie en keuze voor iedereen! Je maakt zelf vooraf
de keuzes in de gerechten en wij presenteren deze in
buffetvorm.

Keuzebuffet ‘De Hefbrug’
Koude gerechten:
Kies 3 gerechten uit onderstaande lijst.
□ Italiaanse pastasalade met haricots verts, selderij
		 en oregano
□ Caesar salad met gegrilde kip, ei, romeinse sla en 		
		 Grano Padano kaas
□ Oosterse vissalade met noedels, zalm, garnalen en
		koriander
□ Salade caprese met tomaat, buffelmozzarella en 		
		 olijven V
□ Roseval aardappel salade
□ Griekse salade met o.a. rode ui, tomaat, paprika, 		
		 komkommer en feta V
Warme gerechten:
Kies 4 gerechten uit onderstaande lijst.

VOORGERECHT

Dit buffet bestaat uit één gang. Als je wat langer wilt
dineren, dan is het mogelijk dit uit te breiden.
Zo kunnen we als voorgerecht een kop soep serveren.
Onderstaande soepen kunnen wij verzorgen.
- Mosterdsoep
- Tomatensoep V
- Champignonsoep V
Prijs € 4,50 per kop
- Bospaddenstoelensoep
- Groentesoep
- Kippensoep
Prijs € 5,25 per kop
Heb je wat anders in gedachten? Laat het ons weten.

DESSERT

Dit buffet uitbreiden met een dessert? Dat kan!
Vraag ons naar de mogelijkheden, wij informeren graag.

□ Saté in pindasaus
□ Kippendijen bonne femme; kippendijen met 		
		 champignons en spekjes
□ Gebakken Atlantische tongfilet
□ Tagliatelle met paddenstoelen en truffel V
□ Varkenshaas in romige saus
□ Biefstukreepjes met noedels in ketjapsaus
□ Groenteschotel met o.a. gegrilde courgette, 		
		 pastinaak, pompoen en gebakken champignons V
□ Hartige groententaart met Old Amsterdam V
Bijgerechten:
Deze gerechten worden standaard geserveerd, je hoeft
niet te kiezen.
-

Aardappelgratin
Pommes duchesse
Risotto rijst
Stokbrood met kruidenboter

Prijs € 28,00 per persoon
(minimaal 30 personen)
Tijdsindicatie 1,5 uur
Koud en warm tegelijk geserveerd
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3 gangen buffetten
De 3 gangen buffetten zijn er in twee varianten en
bestaan uit een soep als voorgerecht, een koud en warm
hoofdgerechtenbuffet en een dessertbuffet.
De gerechten worden geserveerd in grote schalen; vis,
vlees en vegetarisch.

Italiaans buffet
Voorgerecht
Onderstaande soep wordt uitgeserveerd.
- Courgettesoep met room en paprika
Op tafel: ciabatta brood met pesto, tapenade en kruidenboter
Hoofdgerecht
Koude en warme gerechten, in buffetvorm

Klassiek buffet
Voorgerecht
Onderstaande soep wordt uitgeserveerd.
- Mosterdsoep met spekjes en grove mosterd
Op tafel: ciabatta brood met pesto, tapenade en kruidenboter
Hoofdgerecht
Koude en warme gerechten, in buffetvorm
-

Caesar salad met gegrilde kip en ei
Griekse salade met feta, komkommer en tomaat V
Varkenshaas met champignon-roomsaus
Black Angus biefstukjes in rode wijnsaus
Gebakken tongfilet met ravigotesaus
Groene asperges V
Spinazie in katenspek
Gebakken aardappelen V
Pommes duchesse V

- Salade caprese met pomodori tomaat en
		 buffelmozzarella V
- Pasta- groentesalade met salami
- Gegrilde zalm met verse pesto en geroosterde 		
		paprika
- Orecchiette met paddenstoelen en truffel V
- Kalfsoestertje in een saus van verse tomaat en
		basilicum
- Runderstoofvlees met rode wijn en penne
- Aardappelgratin met oregano V
- Risotto tomaatje met Parmezaanse kaas V
- Roseval aardappelen met rozemarijn uit de oven V
- Groenteschotel met o.a. gegrilde courgette, selderij
		 en pompoen V
Nagerecht
In buffetvorm
-

Diverse ijssoorten
Amerikaanse pannenkoekjes
Vers fruit salade
Warme kersen en pure chocoladesaus
Slagroom

Prijs € 37,50 per persoon
(minimal 30 personen)
Tijdsindicatie 2,5 uur

Nagerecht
In buffetvorm
-

Diverse ijssoorten
Amerikaanse pannenkoekjes
Vers fruit salade
Warme kersen en pure chocoladesaus
Slagroom

Prijs € 37,50 per persoon
(minimaal 30 personen)
Tijdsindicatie 2,5 uur
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Proeverijen
Een proeverij wordt in 2 gangen geserveerd en bestaat uit
11 of 12 gerechtjes per persoon.
De koude gerechten worden op tafel gepresenteerd,
waarna we aansluitend het warm buffet openen. De
proeverijen zijn uit te breiden met een dessert. Wij doen
daar op deze pagina een suggestie voor.

Hollandse Proeverij
Voorgerecht
Koude gerechten, op planken op tafel
		
-

Puree van pastinaak met mierikswortel en 		
gerookte makreel
Boerenbrood met rosbief en truffelsaus
Water- en galia meloen met Ardennerham
Cocktailtje van polderhoen en frambozen

Hoofdgerecht
Warme gerechten, in buffetvorm
- Aardappelstamppotje met zuurkool en knolselderij, 		
		 geserveerd met rookworst en Zaanse mosterd saus
- Pompoen risotto met een gebakken tongfiletje
- Gepofte zoete aardappel, gevuld met gestoofde
		 sukade en een saus van verse tomaat en Old 		
		Amsterdam
- Varkenshaasbiefstukje met basilicum en 			
		 geroosterde tomaat
- Taartje met boerenham, verse asperge en een 		
		 gebakken kwarteleitje
- Sateetje met pindasaus
- Maas Rijn IJssel biefstukje met kruidenboter
Prijs € 37,50 per persoon
(minimaal 35 personen)
Tijdsindicatie 2 uur

Hollandse Proeverij dessert
Op etagères op tafel

- Kaneelijs met karamel en stroopwafel
- Rijstebrij met sinaasappel en bosvruchten
- Aardbeien met romanoffsaus

Italiaanse Proeverij
Voorgerecht
Koude gerechten, op etagères op tafel
		
		
		

Salade caprese met focaccia, pomodori tomaat, 		
pesto, buffelmozzarella en olijven V
Carpaccio van rode biet en zalm met een salade 		
van zeewier
Bruschetta vitello tonnato; kalfsrollade en tonijnsaus
Pasta-, groentesalade met Italiaanse vleeswaren
Ciabatta met carpaccio van Black Angus beef met 		
truffelsaus en Grana Padano kaas

Hoofdgerecht
Warme gerechten, in buffetvorm
- Champignon gevuld met truffelrisotto V
- Lasagne van gerookte zalm met saffraan saus
- Gefrituurde aubergine met een saus van 		
		 geroosterde paprika V
- Florentijnse biefstuk met druiven tapenade
- Cannelloni van kalfsvlees met tomaat, basilicum, 		
		 courgette en oude kaas
- Saltimbocca van kalfsentrecote met Prosciutto en 		
		salie
- Ovenschotel van truffelaardappel, groene asperges, 		
paprika, pompoen, roseval aardappel en pastinaak 		
		 met rozemarijn, olijfolie en balsamico siroop V
Prijs € 36,00 per persoon
(minimaal 35 personen)
Tijdsindicatie 2 uur

Italiaanse Proeverij dessert
Op etagères op tafel

- Tiramisu cocktailtje met cognac en amandelkoekjes
- Italiaanse cheesecake met frambozen
- Cassata met gekonfijte vruchten
Prijs € 8,35 per persoon

Prijs € 8,35 per persoon

UITBREIDEN

Prijs per persoon
Brood met kruidenboter
€ 2,00
Ciabatta met kruidenboter, pesto en tapenade€ 2,50
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Grand Buffet

Dessert

Een Grand Buffet bestaat uit drie gangen. Koude
gerechten als voorgerecht, warme gerechten als
hoofdgerecht en een heerlijk dessert om af te sluiten.
Het zal jullie aan niets ontbreken!

Een dessert mag niet ontbreken. Bij enkele buffetten is
een dessert inbegrepen of wordt een suggestie gedaan.
Onderstaand geven we nog een leuke suggestie.

Mini desserts

Deze mini desserts zijn geschikt om per soort uit te
serveren, op het buffet te presenteren, of op etagères
op tafel te serveren.
Wij raden minimaal 2 desserts per persoon aan.

Grand Buffet ‘Schone van Boskoop’
Voorgerecht
Koude gerechten, in buffetvorm
		
		
		
		
		
		
		

Japanse sushi met gerookte heilbot en krab
Sashimi van tonijn en gamba
Mousse van gerookte makreel met mierikswortel 		
en forel eitjes
Zweedse gemarineerde zalm met dille en mosterd
Oosterse salade met pekingeend en sesam
Amuse van eendenmousse en preiselbeere
Beenham met asperges, chorizo en mosterdsaus
Italiaanse pastasalade met vitello tonnato van 		
kalfsrollade met tonijnsaus
Beefbroodje met Black Angus carpaccio en truffelsaus
Biologische entrecote met geroosterde groenten
Caesar salad met geroosterde kip, Parmezaanse 		
kaas en parmaham

□ Mousse van passiefruit met mango en verse ananas
□ Tiramisu met biscuit, mascarpone en Amaretto
□ Mini ijscoupe met 3 bolletjes Italiaans ijs
□ Pure chocolade mousse met kersen
□ Butterscotch parfait ijs met karamel en meringue
□ Italiaanse cheesecake met limoncello en frambozen
□ Crema Catalana met fruit en karamel
□ Rabarbertaartje met Parijse room en merengue
□ Rijst bavarois met sinaasappel en kersen
□ Irish coffee ijs met Ierse whisky
□ Chipolata bavarois met marashino en bitterkoekjes
Prijs € 3,25 per stuk
(Minimaal 30 per soort)

Hoofdgerecht
Warme gerechten, in buffetvorm
-

Kalfsoester met paddenstoel- tijmsaus
Saffraan- limoenrisotto met gerookte en gegrilde zalm
Groenteschotel met diverse groentes V
Roseval aardappelen met rozemarijn uit de oven V
Aardappelgratin met Old Amsterdam V

Nagerecht
In buffetvorm
		
-

Charlotte Russe met bitterkoek, fruit en
Maraschino likeur
Profiteroles taart met pure chocolade saus
Diverse Italiaanse ijssoorten
Citroen meringue taart
Tiramisu met kersen

Prijs € 49,50 per persoon
(minimaal 40 personen)
Tijdsindicatie 3 uur
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