
Kip met rucola

Rosbief met rucola

Tonijn met rucola

Cocktail van zalm

Cocktail van gerookte kip

Tapenade tomaat, zongedroogd en bereid met olijfolie en fijne kruiden

Tapenade zwarte olijf, bereid met olijfolie en fijne kruiden

Aioli, mayonaise gemengd met knoflookpulp en olijfolie

Kruidenroomboter, echte roomboter verrijkt met knoflook en fijne kruiden

Per persoon één miniwrap gepresenteerd in 3 verschillende smaken:

Per persoon één cocktailtje in een amuseglaasje. 2 verschillende smaken:

Carpacciosalade 
met rucola, fetakaas en tomaat. Balsamico, yoghurt en thousand island-dressing

Aardappelsalade
romig met bieslook en feestelijk garnituur

Milanesepasta van tortellini 
verrijkt met kaas, champignons, hartige saus en smakelijk garnituur

Pastasalade Rome van penne 
verrijkt met stukjes kip, zongedroogde tomaat en romige saus

Aardappelgratin 
gegratineerd met kaas en bereid met spekjes, ui, paprika, ei en room

Wilde & witte rijst
beetgare korrels met heerlijke kruidenmelange

Spareribs 
knapperig mals vlees getrancheerd en gepresenteerd in een sterke bouillon

Gehaktballetjes 
heerlijk gekruid met een romige tomaat-basilicumsaus

Molensteen-breekbrood, Stokbrood, Ciabatta, langwerpig Italiaans brood

Tortillachips
Guacamole, gemaakt van avocado, limoen, tomaat en knoflook

TAPASBUFFETTAPASBUFFET



Saté
Oosters gekruid met zoete saté saus & gebakken uitjes

Varkenshaas
Mediteraans gekruid met goed gevulde romige champignonroomsaus

Zalmmoot gebakken 1/2 pp
Gepresenteerd op een bedje van groenten & een fijne Dille-mosterdsaus

Aardappel gratin
Bereid met spekjes,paprika uien,eieren,room,gegratineerd met kaas

Gebakken kriel
Aardappel verreikt met paprika & uien en een kruiden melange

Stokbrood
Kruiden roomboter

Spitskoolsalade
Spitskool, knolselderij, wortel, rode ui, dressing

Bleekselderij salade
Bleekselderij, knolselderij, appel, perzik, dressing

Kip-fruitsalade
Meloen, appel, druiven, ananas

WARM-/KOUDWARM-/KOUD
Deluxe



Bourgondische ham
met cumberland & honingmosterd saus

Varkenshaas
Mediteraans gekruid met goed gevulde romige champignonroomsaus

Spareribs
knapperig mals vlees bereid met een heerlijke kruiden melange

Aardappel gratin
Bereid met spekjes,paprika uien,eieren,room,gegratineerd met kaas

Gebakken kriel
Aardappel verreikt met paprika & uien en een kruiden melange

Stokbrood
Kruiden roomboter

Spitskoolsalade
Spitskool, knolselderij, wortel, rode ui, dressing

Bleekselderij salade
Bleekselderij, knolselderij, appel, perzik, dressing

Kip-fruitsalade
Meloen, appel, druiven, ananas

Rundvlees salade
goed gevulde salade zoet van smaak, in aardewerk schaal, met leuk garnituur

WARM-/KOUDWARM-/KOUD


