BUFFETTEN

Tijdsduur
voor een periode
van 2,5 à 3 uren

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen de aangeboden
buffetten en/of gerechten:
> vanaf 50 personen: 3 visgerechten en 2 vleesgerechten
> tot 50 personen: 2 visgerechten en 2 vleesgerechten
Salades en dessert worden standaard voorzien.
Tapas mits aangeduide meerprijs.

Buffet 1

Dranken
Buffet 1
Cava
Witte en rode huiswijn
Vers fruitsap

I	Vis :
Scampi’s met penne en pesto
Kabeljauwhaasje met gewokte groenten
Cannelloni met kreeft en asperges / spiesje van Sint-Jacobsoester
Zonnevis met een knipoog naar het Zuiden
Stoofpot van kreeft met asperges, tuinbonen en morieljes

Water
Frisdrank
Bier
Koffie/thee

I	Vlees :
	Het kalf in al zijn glorie / groentenwaaier
	Lam met lasagne van groenten
	Tussenribstuk met béarnaisesaus / zomerse groenten
	Parelhoen met kersen of gevulde kwartel

Tijdsduur
voor een periode van 2,5 à 3 uren

I	Salades en koude gerechten :
	Extra fijne boontjes met vinaigrette en aardappelsalade
	Voorjaarsgroenten

Extra’s en mogelijke uitbreidingen
van uw buffetten: zie pagina 14
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	Komkommersla met zure room, sjalot en groene kruiden, tomaten met olijfolie, balsamico en mozzarella
Salades met deegwaren / rijst

Uitbreiding : Tapasbar ”Wereldwijd” (maak een keuze uit:)
I Spanje

+

I Azië

I Afrika

Serranoham
	
met meloen, boter en brood

	Kip “Zeven Zaligheden”

Yassa
	
de poisson

Gefrituurde
	
calamares met groene kruidensaus

Beignets
	
van varkensvlees, zoetzure saus, nasi
en bami

Spiesjes van kip met saus van pinda en rijst

Gevulde
	
aardappelen met kaas en piment, met
bonen en lam, met Boston baked beans...
Paella
I Italië
Cannelloni
	
met zalm, witte wijnsaus met
tomaten en tijm, deegwaren
Orecchietta
	
“carbonara”
Lasagne
	
en moussaka
Ravioli

Pittige
	
Oosterse salades met o.a. gadogado,
mie met gamba’s, glasnoedels op Thaïse wijze
Assortiment dim sum

Tajines
	
met couscous met lam, paprika,
courgette en aubergine
Moambe (kip met palmolie en rijst)

Assortiment sushi met wasabi en soja
I Zuid-Amerika
	Empanadas (flapjes gevuld met kip, abrikoos en
piment)

I Dessert
IJs met fruit of chocoladesaus of
2 dessertglaasjes (assortiment) p.p.

Gevulde
	
tortilla’s (maïspannenkoekjes om te
vullen met kip, varkensvlees, verse kaas, chili
con carne…)
Feijos
	
Tropeiro (bonen met pikante worstjes)
Chili con carne
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Buffet 2

I Vis :
Stoofpotje met scampi’s
I Vlees :
Het varken van kop tot staart / Haasje, kotelet, gekonfijt spek / lente- en zomerboeket
Parelhoen met lentepalet
Cassoulet
Garnituren en aardappelen aangepast aan markt en seizoen
I Salades en koude gerechten :
Pasta met zeevruchten, gekonfijte pepertjes, courgette, artisjok, balsamico…
Extra
	
fijne boontjes met vinaigrette, carpaccio van aubergines met zongedroogde
tomaten en parmezaan
Kerstomaten zoetzuur
Rode biet met appeltjes en honing
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Uitbreiding : Tapasbar ”Wereldwijd” (maak een keuze uit:)
I Spanje :
Paella
	
met kip, konijn, mosseltjes, scampi’s, rijst
en saffraan
Serrano ham met klem, boter en brood
	
Gefrituurde
calamares met groene
kruidensaus, gamba’s à la plancha met look en
pittige tomatensaus
Variatie van gevulde aardappelen
I Italië :
Ravioli
	
met ricotta, broccoli en spinazie /
gewelde boter met salie en parmezaan
Lasagne en moussaka
	
Tournedos
van scampi’s / gekonfijte tomaten
met panchetta / vinaigrette met pesto
I Azië :
Kip
	 “Zeven Zaligheden”
	
Beignets
van varkensvlees, zoetzure saus, nasi
en bami, babi pangang

I Zuid-Amerika :
	Pescado con espinaca y salsa de lima, Camarón
gigante en salsa de mango y de naranja
(scampi’s)
	
Tussenribstuk
gevuld met reepjes paprika en
ajuin, pasta met groenten
	
Cactusblad
met reepjes kip, ui, paprika,
paddestoelen... gegratineerd

Dranken
Buffet 2
Cava
Witte en rode huiswijn
Vers fruitsap
Water
Frisdrank
Bier

I Afrika :

Koffie/thee

	
Senegalese
krabbenpoten met pittige olie en
koriander
	Bar met gember / goudbrasem met zoete
aardappelen / groentenratatouille en citroen
	Poulet à la moambe
I Oester- en mosselbank:
(seizoen en marktaanbod)

Tijdsduur
voor een periode van 2,5 à 3 uren

Extra’s en mogelijke uitbreidingen
van uw buffetten: zie pagina 14

I Dessert

Wok met kip, scampi’s en groenten

IJs met fruit of chocoladesaus of

Reuzegarnalen met een jasje

2 dessertglaasjes (assortiment) p.p.
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