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Koud buffet: 

    

 
 
Koud buffet op Toscaanse wijze:  vanaf 15 personen 

 Verse roze zalmfilet met asperges, tomaatjes gevuld met grijze garnalen op een bedje van sla, 
gegarneerd met halve eitjes 
 Duo van gerookte zalm en heilbot, gegarneerd met gebakken scampi ’s en gegratineerde 

mosseltjes. 
 Carpaccio van rund met rucolasla 
 Gekookte ham, heerlijke Italiaans salami, truffelsalami, vleesbroodje, enz.  

 Echte Italiaanse parmaham met meloenpartjes 
 Kleine krielaardappeltjes met provençaalse kruiden. 

 Heerlijke pastasalade met zongedroogde tomaatjes en olijven, pastasalade met tonijn. 

Waaier van heerlijke tapas salades: tomaat partjes met mozzarella kaas, witte koolsalade, 
Griekse salade met feta en olijven, zongedroogde tomaatjes, pepadew.  

 Aangepaste sausjes: cocktail, tzatziki, looksaus. 

 Assortiment van mini broodjes, stokbrood en lookbrood 
 Mini melkerijbotertjes 
   Prijs per persoon: € 31,95 

 
 
 
Koud buffet classic met vlees - vis: vanaf 8 personen 

 Kipfilet, gekookte ham, hoevebroodje, varkensgebraad, gebakken rosbief en kalkoengebraad. 
Dit alles gegarneerd met vers fruit. 

 Heerlijke rauwe ham met zoete meloenpartjes 

 Huisbereide gekookte roze zalmfilet met asperges, tomaatjes gevuld met grijze garnalen op 
een bedje van sla, gegarneerd met halve eitjes en gegratineerde mosselschelpjes  

 Huisbereide aardappel-, pasta- en rijstsalade 

 Waaier van verse rauwkost: geraspte worteltjes, komkommer, tomaat, gemengde 
groentesalade, boontjes enz. 

 Aangepaste sausjes 

Prijs per persoon: € 22,90 
 
 

 
 



Luxe buffet vanaf 8 personen 

 Kipfilet, gekookte ham, varkensgebraad en kalkoengebraad. Dit alles gegarneerd met vers 
fruit. 

 Heerlijke echte Italiaanse parmaham met meloenpartjes 

 Verse roze zalmfilet met asperges, tomaatjes gevuld met grijze garnalen op een bedje van sla, 
gegarneerd met halve eitjes 

 Duo van gerookte zalm en heilbot, tongfilet, gegarneerd met gebakken scampi ’s en 

gegratineerde mosseltjes. 
 Huisbereide aardappel-, pasta- en rijstsalade 
 Waaier van verse rauwkost: geraspte worteltjes, komkommer, tomaat, gemengde 

groentesalade, boontjes enz. 

 Aangepaste sausjes 
   Prijs per persoon: € 26,75 
 
 
 

 
 
 

Algemene inlichting: 
Al onze buffetten zijn exclusief bediening. 
Deze prijs is inclusief 6% BTW. 

Indien wij leveren in Opglabbeek/Oudsbergen vragen we € 15,00 vervoersonkosten.  
Indien wij leveren buiten de grenzen van Opglabbeek/Oudsbergen vragen we € 25,00 
vervoersonkosten. 

Wanneer we leveren zetten we het buffet ook uit indien jullie dit wensen.   
 
Alle geleende materialen dienen netjes afgewassen en uiterlijk 4 dagen na datum terug gebracht te 
worden. Wanneer deze niet proper afgewassen zijn rekenen we € 2,50 per persoon voor het extra 

afwaswerk. 
 
Gelieve tijdig de datum te reserveren voor uw feest en minimum 3 dagen op voorhand het 

juiste aantal personen door te geven 
 
 

Deze folder is niet geldig tijdens de eindejaarsfeesten, u kan dan bestellen uit onze 
eindejaarsfolder. 
 


