
Voor meer informatie: Ronald Eleveld

Hoofdstraat 6, 7525 PD Zenderen

Telefoon: 074-2661795  

Mobiel: 06 511 71 818

Alle buffetten zijn leverbaar vanaf 15 personen en kunnen tegen meerprijs 
uitgebreid worden naar eigen behoefte.

Prijslijst buffetten, tapas  
en barbecuepaketten 2022 

Buffet Almeria € 17 p.p.

Koud
Rundvleessalade, huzarensalade, 
kartoffelsalade, zoute haring, makreel, 
krab, steurgarnalen, diverse garnituur, 
fruit, diverse sausen, stokbrood

Warm
Spare ribs, gehaktballetjes in Catalaanse 
saus, saté

Buffet Dénia € 17 p.p.

Koud
Rundvleessalade, huzarensalade, 
zalmsalade, zoute haring, fruits de mer, 
diverse garnituur, fruit, diverse sausen, 
stokbrood

Warm
Saté, kipfilet in kerry saus, shoarma vlees, 
rijst

Hapjes € 0,75 per stuk

Stokbroodje file / rauwe ham roomkaas, kaaspuntje met garnituur, 
gehaktballetje, gevuld ei, omelet rolletje ham en monchou, 
stokbroodje zalm / makreel, zoute haring op roggebrood.

Broodje warm vlees € 3,50 per stuk

Een heerlijk broodje met warme beenham, rollade of shoarma 
waar uw mondhoeken direct van omhoog zullen krullen.

Hapjes € 1,10 per stuk

Carpaccio, gevuld ei, dadel met choriso en spek, zalm met 
groene asperges in dressing van zure room, varkenshaas met 
knoflooksaus, gegrilde garnalen.

Diverse luxe broodjes € 3,25 per stuk

Heerlijke luxe broodjes met keuze uit verschillende soorten beleg; 
gezond, file american, brie, zalm, paling, kip kerrie, zoute haring, 
tonijn of beleg naar eigen invulling.

Buffet Italië € 19,50 p.p.

Koud
Tonijnsalade, pastasalade, carpaccio, 
rauwe ham met meloen, tomaat, 
mozzarella, anjovis, diverse bruschetta’s, 
stokbrood, sausen

Warm
Knoflooksoep, lasagne, spaghetti 
carbonara, visgerecht met groene 
asperges, Italiaanse gehaktballetjes in 
tomatensaus

Spaans tapas buffet € 21 p.p.

Tortilla de patatas - Aardappel omelet, Gambas a la plancha - Gegrilde garnalen, Jamon serano - Serano ham, Chorizo - Pikante worstjes, 
Boquerón al vinagre - Anjovis in het zuur, Mejiones romesco - Mosselen romesco, Ensalada Catalana - Catalaanse sla, Arroz - Rijst, Patatas 
bravas - Gebakken aardappelblokjes met saus, Solomio de ternera - Ossehaas puntjes, Tomate con mozarella y anchoa - Tomaat mozarella 
en anjovis, Garbanzos con chorizo - Kikkererwten met chorizo, Albóndigas con tomate - Gehaktballetjes in tomatensaus, Pan - Stokbrood, 
Allioli - Knoflooksaus

Buffet Barcelona € 18,50 p.p.

Koud
Rundvleessalade, kartoffelsalade, 
zalmsalade, ardennerham met meloen, 
gebraden varkens rollade, zoute haring, 
krab, steurgarnalen, diverse garnituur, 
fruit, diverse sausen, stokbrood

Warm
Warme beenham champignon roomsaus, 
gehaktballetjes in Catalaanse saus, spare 
ribs

Buffet Eljas € 18,50 p.p.

Koud
Rundvleessalade, huzarensalade, 
zalmsalade, zoute haring, fruits de mer, 
diverse garnituur, fruit, diverse sausen, 
stokbrood

Warm
Saté, kipfilet in kerry saus, kophaas in 
roomsaus, shoarma vlees, rijst

Buffet Cambrils € 21 p.p.

Koud
Rundvleessalade, huzarensalade, 
zalmsalade, zoute haring, garnalen, 
paling, krab, steurgarnalen, zalm, diverse 
garnituur, fruit, diverse sausen, stokbrood

Warm
Saté, warme ham of procureur, kophaas 
in roomsaus, sucade stroganof, gebakken 
aardappelen

Buffet Figueres € 21 p.p.

Koud
Rundvleessalade, huzarensalade, 
zalmsalade, ardennerham met meloen, 
gebraden varkens rollade, gebraden 
rosbief, zoute haring, paling, diverse 
garnituur, fruit, diverse sausen, stokbrood

Warm
Saté, kipfilet in kerry saus, kophaas in 
pikante tomatensaus, shoarma vlees of 
procureur, gebakken aardappelen, rijst

Barbecue pakket 1 € 11,50

Vlees
Karbonade, speklap, worstje, sjaslick

Bijlagen
2 soorten salade met garnituur, diverse sausen, stokbrood

Stamppotbuffet 1 € 16,50 p.p.

Stamppotten
Boerenkool, hutspot, zuurkool

Vlees
Rookworst, verse worst, ribbetjes, spekjes, 
hachee

Bijlagen
Jus, zuren, roggebrood, mosterd

Stamppotbuffet 2 € 14,50 p.p.

Stamppotten
Boerenkool, zuurkool

Vlees
Rookworst, verse worst, ribbetjes, spekjes

Bijlagen
Jus, zuren, roggebrood, mosterd

Barbecue pakket 2 € 13,50

Vlees
Karbonade, speklap, worstje, sjaslick of saté, biefstukje

Bijlagen
3 soorten salade met garnituur, 4 soorten sausen, stokbrood, fruit
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