DIVERSE KOUDE EN WARME
BUFFETTEN
...............................................
Bercoper Buffet
• Goed gevulde romige seizoenssoep
• Huzarensalade met garnering van vleeswaren
• Huisgerookte zalmsalade met garnering van verse vis
• Varkenshaasmedaillons met rozemarijnjus
• Gebakken kippedij met bleekselderijsaus
• Rouleau van seizoensvis op romige spinazie
• Pastaschotel
• Ratatouille
• Stokbrood/vikingbrood
• Kruidenboter
• Tomatensalade
• Aardappel kroketten
• Steak frites
€ 25,75 p.p.
...............................
Streek Buffet
• Brood van bakkerij kok uit noordwolde met
roomboter en tapenade
• Salade van woudbonen en rode biet met ricotta
van elsje haar geitenmelk en Friese coppa met
tonijnmayonaise
• Mesclun salade met geweckte groenten van de
waldbaarch
• Pastasalade met gerookte Waddenzee makreel en
huisgerookte zalm
• Procureur van de Kempenaer op ratatouille met
rozemarijn jus
• Zacht gegaarde sucade van fries rund geserveerd in

eigen jus
• Gepocheerde seizoensvis op lintpasta en spinazie
• Gefrituurde bonen polenta frieten
• Aardappelgratin gegratineerd met doeties
geitenkaas
€ 31,50 p.p.
...............................................
Lunia Buffet
• Romige Pake oeds mosterdsoep met spekjes
• Rundvleessalade met vleesgarnering
• Op hooi gerookte huisgemaakte Aardappelsalade
• Warme beenham met honing tijm
• Stoofpot van Fries rund met paprika, ui en knoflook
• Gepocheerde zalm in zijn geheel (met cocktailsaus)
• Seizoensvis in dillesaus
• Warme groenten
• Aardappel gratin
• Komkommer/tomatensalade
• Witte kool salade
• Witte rijst met dungesneden prei en hamblokjes
• Stokbrood/kruidenboter
€ 29,00 p.p.
...............................
BBQ Buffet
• Stokbrood met kruidenboter en tapenade
• Salade van huisgerookte zalm, appel en bosui
• Salade van gepofte aardappelen geserveerd met friese
woudham en coppa
• Runderbiefstuk
• Lamskotelet
• Gemarineerde kippendij

• Zalm a papillotte met venkel en limoen
• Hamburger van fries rund
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satesaus
€ 29,50 p.p.
Extra’s
• Spies met verse ananas en paprika
• Maïskolf
• Groenten frieten van bijv. courgette, aubergine,
wortel en venkel
€ 7,50 p.p.

voor minder personen passen we de inhoud of de prijs van het buffet
aan of we maken een keuzemenu op maat.

