Buffetmenu

Een speciale avond of gezellig met een grote groep komen eten?
Voor groepen hebben wij meerdere keuzes zo kunnen jullie
kiezen voor een besloten buffet (mogelijk vanaf 10 personen)

Buffet "Prins Hendrik“

(vanaf 10 personen)

Soep naar keuze met stokbrood en kruidenboter
Koud;
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, cashewnoot, rode ui,
truffelmayonaise en cherrytomaat.
Noorse garnalen in cocktailsaus.
Rundvleessalade met beenham en honing-mosterdsaus.
Warm;
Houthakkers steak.
Kip Bonne Femme.
Steakfriet met saus.
Warme seizoensgroenten.

 21,50 p.p.
* Dessert van de chef á 6,50 p.p.

Buffet "Veenlust“

(vanaf 20 personen)

Koud;
Gebraden rosbief.
Rundvleessalade met beenham.
Rode biet salade met feta.
Pepermakreel met citroenmayonaise.
Noorse garnalen in cocktailsaus.
Stokbrood met kruidenboter.
Warm;
Varkenshaas medaillons in champignon roomsaus.
Gebakken zalmﬁlet in hollandaise saus.
Warme seizoensgroenten.
Gebakken aardappelen en steakfriet met saus.

 26,50 p.p.
* Dessert van de chef á 6,50 p.p.

Buffet "Groninger“

(vanaf 20 personen)

Groninger mosterdsoep met spekjes en bosui.
Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter.
Koud;
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, cashewnoot, rode ui,
truffelmayonaise en cherrytomaat.
Zalmsalade met zalmsnippers, rode ui, komkommer en tomaat.
Franse aardappelsalade met groene asperges en beenham.
Warm;
Gebakken varkenshaas met champignon roomsaus.
Gebakken schelvisﬁlet uit de Noordzee.
Kipsaté met huisgemaakte satésaus.
Gebakken aardappelen en steakfriet met saus.

 23,75 p.p.
* Dessert van de chef á 6,50 p.p.

Buffet "Tapas“

(vanaf 20 personen)

Koud;
Wrap gevuld met roomkaas en gerookte zalm.
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, cashewnoot, rode ui,
truffelmayonaise en cherrytomaat.
Mozzarella spies met cherry tomaat en basilicum.
Gemarineerde olijven, zongedroogde tomaat, peppersweets en fetakaas.
Stokbrood met kruidenboter en tomatensalsa.
Warm;
Champignons in knoﬂookroomsaus.
Gewokte gamba’s op oosterse wijze.
Gegrilde rib-eye.
Gemarineerde spare-ribs.
Pittige gehaktballetjes in tomatensaus.
Krokante vis met chili saus.
Kip “piri piri“
Steakfriet met saus.

 31,50 p.p.
* Dessert van de chef á 6,50 p.p.

Meeting lunch
Groninger mosterdsoep met gebakken spekjes en bosui.
Assortiment van rustiek wit- en bruin brood, bruine- en witte bolletjes, suikerbrood
en krentenbrood.
2 soorten vleeswaren.
2 soorten kaas.
Broodje kroket met mosterd.
Melk en jus d'orange.
Boter en jam.

 16,00 p.p.

High Tea
Onbeperkt thee (of kofﬁe) geserveerd met een etagère met daarop scones met slagroom
en jam, diverse zoetigheden; onder andere; macarons, mufﬁns, huisgemaakte brownies,
bonbons, mini tompouce, soesjes, glaasje met mousse, vers afgebakken mini broodjes
divers belegd met kaas en vleeswaren.
Vanaf 2 personen p.p.

 16,50

Uitgebreid vanaf 2 personen

 23,50

Uitgebreid met een tomatenvelouté ( licht gebonden tomatensoep ) en een
warme groentenquiche.

Stamppotten buffet

(vanaf 20 personen)

Boerenkool met rookworst.
Zuurkool met speklap.
Hete bliksem met slavink.
Hutspot met casselerrib.
Rode kool met aardappel puree en stoofvlees.
U kunt 3 stamppotten uitzoeken. De stamppotten worden geserveerd met augurk,
zilveruitjes en Franse mosterd.

 17,50 p.p.

Andere mogelijkheden en regels;
Naast de hierboven genoemde buffetten zijn er natuurlijk ook
andere mogelijkheden.
We denken graag met u mee in het samenstellen van het ideale
buffet voor uw gezelschap.
Het verzorgen van een buffet op locatie behoort eventueel ook
tot de mogelijkheid.
De prijzen zijn exclusief drankjes. Wanneer u een prijs inclusief
consumpties (kofﬁe/thee/fris/tap pils en huiswijn) wilt,
kunnen wij dit aanbieden voor 7,50 per persoon per uur.
Bij het bovenstaande buffet gaan wij uit van de afgesproken tijdsduur
en het gereserveerde aantal personen.
U kunt het aantal wijzigen tot 24 uur van te voren.
Mocht er minder gegeten of gedronken worden, dan verrekenen wij dat niet.
Consumpties die na de afgesproken tijd nog worden genuttigd,
op verzoek van de gastheer of –vrouw, worden per stuk berekend.

