
Buffetsuggestie: 
 

Wij serveren onze buffetten vanaf 20 personen 
Onderaan vindt u opbouw van de prijzen van verschillende combinatiebuffetten. 

 
 

Voorgerechtenbuffet 
 

De voorgerechten worden in glazen bowlen en op schalen 
als eerste gang geserveerd 

Hierbij komt bruinbrood, witbrood en boter. 

 
 

Cevennesalade 
diverse slasoorten met tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, croutons, spekjes 

(spekjes apart geserveerd, waardoor vegetarisch) 
 

Gerookte Wildzwijnshaas 

met ingelegde paddenstoelen, groene asperges en morille 
 

Palet van Vissoorten 
o.a. Huisgerookte Zalmfilet met seizoensgarnituur 

 

Terrine van Gevogelte en Eendenlever 
daarbij gepocheerde kwarteleitjes en gepofte tomaat 

 

 
 

 

Soepen 
 

Deze soepen worden aan tafel uitgeserveerd met eventueel 

de keuze nog open voor uw gasten. 
Hierbij komt bruinbrood, witbrood en boter. 

 

 

Lichtgebonden Bospaddenstoelensoep 
met een peterselie-topping (vegetarisch) 

 

 
- OF - 

 

 
Bouillon van Fazant 

met cantharel, knolselderij en bosui 

 
 



Hoofdgerechtenbuffet 
 

Loempia’s gevuld met Linzen en Noten 
daarbij pittige wâldbeantjes en een saus van chilipepertjes (vegetarisch) 

 

Gebakken Scholfilet 
geserveerd met een koriander-risotto en olijf 

 

Côtes-de-Boeuf 
met oesterzwam en rode ui en pepertjessaus 

 

Hertenstoofschotel 
 

een Rijstgerecht 

Aardappel-Wedges en 
Aardappelpuree 

en 

3 Passende Salades 
 

 

Dessertbuffet 
 

Panna Cotta van Dokkumer Koffie 

met gemarineerde blauwe bessen 
 

Taartje van Chocolade 

 

Andere heerlijke dessertbereidingen 

Fruitsalade 

Verschillende ijssoorten 
Sausjes en Slagroom 

 

Buffetcombinaties: 
•  soepen (aan tafel) met hoofdgerechtenbuffet € 25,75 

• hoofdgerechtenbuffet met vast nagerecht aan tafel € 28,50 

• koud/warmbuffet € 29,50 (hoofdgerechtenbuffet met tevoren een selectie uit de voor-

gerechten welke tussentijds met de gerechten van het hoofdgerecht worden aangevuld) 

• hoofdgerechtenbuffet met nagerechtenbuffet € 30,- 

• vast voorgerecht aan tafel met hoofdgerechtenbuffet € 30,- 

•  voorgerechtenbuffet met hoofdgerechtenbuffet € 31,- 

• koud/warmbuffet met vast nagerecht aan tafel € 32,50 

• koud/warmbuffet met nagerechtenbuffet € 33,50 

• soepen (aan tafel) met hoofdgerechtenbuffet en nagerechtenbuffet € 34,- 

• vast voorgerecht aan tafel, hoofdgerechtenbuffet en vast nagerecht aan tafel € 36,- 

•  voor-, hoofd- en nagerechtenbuffet € 40,50 

•  4-gangen (alles in buffetvorm behalve de soep) € 43,75 


