Let op! Dit is een suggestie, bij mij is alles bespreekbaar.
Graag denk ik met u mee, zodat er voor uw wensen en uw
budget een passend buffet ontstaat.

Hapjes Buffet suggestie
Minimaal 25 personen á €9,90 p.p.
25 pers.

50 pers.

70 pers.

3x kiezen

4x kiezen

6x kiezen

3x kiezen

4x kiezen

6x kiezen

Verschillende kaasjes:
Bleu d’avergne: Het is een geurige en
pittige kaas.
Brie: Een romige kaas, de smaak is zacht.

Cambozola: (camembert met gorgonzola)
Een volle, niet te sterke smaak.
Chaumes: De smaak is vol, romig en heeft
een pittig accent.
Gorgonzola pikant: Een blauwgroene
schimmelkaas. Kruidige en pittige smaak.
Kernehem: De structuur is mild en romig.

Port Salut: De kaas is frisromig en zacht van
smaak.

Roomkaas (smeer) met kruiden

Inclusief een heerlijke pesto met zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes
en vers afgebakken broden / rustiek stokbrood.
Hapjes lijst divers luxe
Glaasje carpaccio
Glaasje Hollandse garnaaltjes
Glaasje pikante kip tortilla
Meloen met serranoham
Roggebrood met nieuwe haring
Zie ook hapjes lijst de luxe
Hapjes lijst divers
Diverse brood rolletjes
Diverse gevulde komkommer
schijven/rolletjes
Diverse gevulde tomaatjes
Diverse wraps
Gevuld eitje
Zie ook hapjes lijst

30 hapjes

50 hapjes
of 2x25

70 hapjes
of 2x35

60 hapjes
of 2x30

100 hapjes
of 4x25

140 hapjes
of 4x35

*Meer dan 80 personen bekijken wij de suggestie opnieuw

Heerlijke salades uit eigen keuken:
Ei salade
Ham-prei salade
Kip salade
Krab salade
Rundvlees salade
Tonijn salade

*U kunt uw hapjes buffet nog aanvullen met iets warms
-Saté stokjes (2 stokjes per persoon)
-Gehaktballetjes in diverse saus (3 stuks)
-Kip kluifjes (3 stuks)
-Spareribs (3 ribs)
-Een heerlijke beenham aan stuk met cranberry–of
mango chutneysaus

€
€
€
€

2,25
1,80
1,80
1,80

€ 2,50

Het buffet word aangekleed met tafellinnen-servetten-bordjes en decoratie.
Ik was voor u af.
*En natuurlijk maken wij ook serveer schalen met hapjes zodat u alleen nog
maar rond hoeft te gaan.
*Er is een mogelijkheid om de hapjes per tafel te serveren: op een etagère,
een houten dish, of bord (het bord kan eventueel ook nog op een voet
worden geplaatst).
Tafels / statafels en stoelen kunt u bij mij huren incl. tafellinnen.

