HAPJES, SALADES
&
PATISSERIE
Wij bereiden vanuit onze eigen keuken een ruim assortiment aan
koude en warme hapjesschalen & diverse saladeschotels.
Ook uw zoete lekkernijen, o.a. gebak of petitfours, kunnen wij verzorgen.
Onze hapjesschalen en schotels zijn te bestellen vanaf 75 euro.
Minder alleen in overleg mogelijk.

.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en spelfouten.

0183 449 042

info@buitenhoffandel.nl

KOUDE HAPJES
Koude hapjes schalen

Per schaal
50 stuks

Puur Hollands
» Kaas en worst plateau met mosterd.

€ 25,00

De Bourgondier
» Gehaktballetjes, gevulde eieren, kaasblokje met een druifje, spiesje
rauwe ham/meloen, cervelaat met roomkaas, grillworst.

€ 42,50

De Verwennerij
» Wrap met gerookte zalm en roomkaas, canapé met brie, canapé
carpaccio, gevulde eieren, gemarineerde gamba, vleesrolletje.

€ 55,00

De Combinatie
» Gehaktballetjes, kaasblokje met een druifje, gevulde eieren, canapé

€ 50,00

carpaccio, wrap met gerookte zalm en roomkaas, grillworst.
Luxe Amuses
» Gerookte zalm met sesam, gerookte kip met salsasaus, rauwe ham met

€ 100,00

brie en pestomayonaise, carpaccio met sla en pijnboompitjes, garnalencocktail, vitello tonato, tonijntaartje met citroen-dillemayonaise.
Overige mogelijkheden
» Partybroodje carpaccio, partybroodje gerookte zalm,
diverse minisandwiches klein/groot.

v.a. € 1,50 pst

Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele spelfouten.

0183 449 042

info@buitenhoffandel.nl

WARME HAPJESPAN

Lekkerijen in warmhoudpan
Onze warme hapjes worden geserveerd in een warmhoudpan.
In overleg kunnen ze warm worden opgehaald, of door u zelf worden opgewarmd.
De volgende dag brengt u de pan vuil terug.
Inclusief wegwerp bordjes of bakjes
.

Warme hapjes
Gesorteerde warme hapjes
€ 20,00
€ 22,50
€ 20,00
€ 75,00

> Kipkluifjes royale met pikante saus, 40st
> Mini sate-tjes met pindasaus, 40st.
> Gehaktballetjes royale, 40st.
> Combinatie assortiment, 160 st.
kipkluifjes royale, gehaktballetjes royale, grillworst en mini sate-tjes.
> Broodje warme beenham met saus
> Broodje hamburger met saus
> Portie kipsate met satesaus en stokbrood
> Broodje pulled porc met saus
> Turks brood met gyros of shoarma met saus

€
€
€
€
€

2,50
2,50
3,50
3,00
3,00

Wij hebben een breed assortiement aan heerlijke warme snacks,
omdat deze op locatie bereid moeten worden, bieden wij deze aan in overleg.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en spelfouten.

0183 449 042

info@buitenhoffandel.nl

SALADE SCHOTELS

Salade schotels

Per persoon

Huzarensalade
> Ambachtelijke huzarenvleessalade, luxe opgemaakt met diverse
rauwkost, fruitgarnituur,ei, asperge en vleeswaren.

€ 6,95

Rundvleessalade
> Ambachtelijke rundvleessalade, luxe opgemaakt met diverse
rauwkost, fruitgarnituur,ei, asperge en vleeswaren.

€ 7,95

Vissalade
> Frisse zalmsalade, luxe opgemaakt en rijkelijk belegd met diverse
vissoorten,gerookte zalm, forelﬁlet, makreelﬁlet, krab en garnalen.

€ 9,95

Visschotel
> Royale visschotel van diverse vissoorten,
o.a. gerookte zalm, forelﬁlet, makreelﬁlet, krab en garnalen.

€ 11,95

Stokbrood kruidenboter bij te bestellen á € 1,50 p.p.

Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele spelfouten.

0183 449 042

info@buitenhoffandel.nl

HAPJESBUFFET
Luxe Hapjes buffet
€ 16,00

Vanaf 30 personen te bestellen
Met royale luxe hapjes buffet verwent u uw gasten met
een gevarieerd aanbod van hapjes.
Kleine bordjes, vorkjes en servetten worden meegeleverd.
Het buffet kan naar wens worden aangepast of uitgebreid.
Koude gerechten
» Stokbrood en breekbrood met huisgemaakte kruidenboter en tapenade.
» Huzarensalade, luxe opgemaakt met diverse garnituur.
» Tapasplank, kaas, diverse soorten ham, worst, olijven.
» Partybroodjes divers belegd, o.a. carpaccio, f let american, kip-kerriesalade.
» Hapjesschaal met vlees/vis, o.a. gehaktballetjes, gevulde eieren,
minisandwich met zalm en roomkaas, amuse met gerookte kip.
Warme gerechten, keuze uit 2 soorten
» Kipsaté in satésaus
» Beenham met mosterd-honingsaus
» Spare-rib partjes met saus
» Kipkluifjes met piri-piri saus
» Gehaktballetjes in tomatenkruidensaus
Extra opties (meerprijs)
» Extra warm gerecht
» Haring met uitjes en zuur

»
»
»
»
»

Gamba’s in romige curry-kokossaus
Pulled Porc met koolsalade en broodjes
Gyros/shoarma met knoflooksaus en broodjes
Hamburgertjes met broodje en saus
Hartige quiche

€ 2,00
€ 2,10 per stuk

Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele spelfouten.

0183 449 042

info@buitenhoffandel.nl

PATISSERIE & GEBAK
Patisserie & gebak
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Luxe gesorteerd gebak
Slagroomsoesje
Receptie gebakje, marsepein
Receptie gebakje, marsepein met logo/tekst
Luxe mini gebak, gesorteerd
Petit fours
Appelgebak/appelf ap
Bonbon
Boerencake
Kraamlekkernij met muisjes, soesjes of cake
Saucijzenbroodje/worstenbroodje
Bruidstaart
Uitserveren van uw eigen gebak

€ 2,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,25
V.a. € 1,75
€ 1,50
€ 1,75
€ 0,65
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,75
V.a. € 4,50
€ 0,75

Overig
» Limburgse vlaai of vlaaienbuffet
» Taartenbuffet

Op aanvraag
Op aanvraag

Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw, onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele spelfouten.

0183 449 042

info@buitenhoffandel.nl

