Buffetten
Alle buffetten zijn tevens als hapjesbuffet te bestellen.
Bij afname als hapjesbuffet wordt de buffetprijs verminderd met 25% per persoon.
Vanaf minimaal 20 personen

Buffet 1 ‘Saté buffet’

Buffet 4 ‘Vrolijke Admiraal’

Koude gerechten
Huzarensalade
Luxe broden en stokbroden met huisgemaakte kruidenboter
Kroepoek
Atjar

Koude gerechten
Huzarensalade
Zalmsalade met cocktailsaus
Royaal gegarneerd met diverse soorten vis
Luxe broden/stokbrood met huisgemaakte kruidenboter

Warme gerechten
Kipsatéstokjes in satésaus
Nasi

Warme gerechten
Kipsatéstokjes in satésaus
Rollade in champignon-roomsaus
Gemarineerde kippenpootjes
Frietjes met fritessaus

€ 10,00 pp

€ 18,50 pp

Buffet 2 ‘Bescheiden Jonkheer’
Koude gerechten
Rundvleessalade
Diverse soorten rauwkost
Luxe broden/stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Warme gerechten
Kipsatéstokjes in satésaus
Rundergehaktballetjes in tomatensaus

€ 15,00 pp

Vanaf 25 personen

Buffet 5 ‘Koningin’

Buffet 3 ‘Stampei´

Koude gerechten
Rundvleessalade
Zalmsalade (cocktailsaus)
(af gegarneerd met diverse soorten vis)
Griekse salade
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter

Warme gerechten
Zuurkool met speklap
Boerenkool met rookworst
Hutspot
Jus
Koude gerechten
Mosterd
Diverse soorten zuren
Appelmoes

€ 16,00 pp

Warme gerechten
Beenham met koude honing/mosterdsaus
Rundergehaktballetjes in satésaus
Kipstoofpotje
Nasi
Frietjes met fritessaus

€ 21,00 pp
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Buffetten
Alle buffetten zijn tevens als hapjesbuffet te bestellen.
Bij afname als hapjesbuffet wordt de buffetprijs verminderd met 25% per persoon.
Vanaf minimaal 20 personen

Buffet 6 ‘Italiaanse Baron´

Buffet 8 ´Bourgondische Keizer`

Koude gerechten
Plakjes mozzarella met tomaat en een basilicum dressing
Salade van ijsberg sla, rucola, gedroogde tomaatjes, olijfjes en
een Italiaanse dressing

Koude gerechten
Waldorfsalade rijk gevuld
Salade van gerookte kip, selderij, walnoot en druif
Paté met preisselberen
Bourgondische vleesschotel
Vers gebakken Bourgondisch brood met kruidenboter

Warme gerechten
Bolognesesaus van rundergehakt
Carbonarasaus met beenham, spekjes, Parmezaanse kaas en
room
2 soorten pasta

Warme gerechten
Coq au Vin; kip gestoofd in een rode wijn met sjalotten
en spek
Spareribs gemarineerd in honing en sesam
Gepocheerde moten zalm in een dille Riesling saus
Gambaspiezen met kruidensaus
Gekruide kippenpootjes
Gebakken aardappelen met rozemarijn, knoflook en aïoli
Lekkere dikke Vlaamse frieten
Warme groenten van het seizoen

Kaas en brood
Geraspte Grano Padano
Ciabatta
Tapenade
Olijven en olijfolie

€ 27,50 pp

€ 23,50 pp

Buffet 7 ‘Keizerin´
Koude gerechten
Rundvleessalade
Tonijnsalade met ei en tomaat
Rauwe ham met meloen
Visschotel
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Warme gerechten
Varkenshaasmedaillons in champignon-roomsaus
Runderstoofpotje met rijst
Zalmfilet in witte wijnsaus
Kipfilet met mosterd in een jasje van spek
Groente van het seizoen
Aardappelgratin
Frietjes (fritessaus)

Buffet ‘Prinsjes en Prinsesjes’ (voor
onze kleintjes)
Alleen in combinatie met ander buffet
Knakworstjes
Mini frikadelletjes
Kipnuggets
Frietjes
Mayonaise, ketchup, curry
Appelmoes

€ 26,50 pp

€ 6,00 pp
Partycentrum De Hertog van Gelre I Dorpsstraat 272 I 3925 KK Scherpenzeel
033 277 1234 I www.hertogvangelre.nl I info@hertogvangelre.nl
o

Buffetten
Alle buffetten zijn tevens als hapjesbuffet te bestellen.
Bij afname als hapjesbuffet wordt de buffetprijs verminderd met 25% per persoon.
Vanaf minimaal 20 personen

‘Vegetarische Koning’
Koude gerechten
Tomatensalade met mozzarella
Waldorfsalade rijk gevuld
Verse fruitsalade
Luxe broden/stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
Warme gerechten
Wraptaart
Lasagne met spinazie en roomkaas
Groentepotje in chilisaus

€ 21,50 pp
Dit gerecht is tevens Glutenvrij verkrijgbaar

Uitbreidingen
Carpaccio
Gebakken aardappelpartjes
Caesarsalade met gerookte kip, bacon,
croutons en dressing
Gemengde salade met tomaat,
komkommer, olijven
Parmezaanse kaas en croutons
Vegetarisch en Glutenvrij:
Cherrytomaatjessalsa
met granaatappelpitjes

€
€

0,75 pp
0,75 pp

€

0,75 pp

€

0,75 pp

€

0,75 pp

Aanvullingen
▫ Het is ook mogelijk om in overleg uw eigen buffet samen te
stellen.
▫ Vegetarisch buffet is tevens Glutenvrij verkrijgbaar
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