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BUFFET “DE MEREL”
Bent u niet echt een vis liefhebber maar houdt u meer van vlees, dan is dit buffet de perfecte
oplossing.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesneden langzaam gegaarde varkensrib met onze bekende champignon roomsaus
Kip met ketjapsaus, diverse noten en uien
Mini gehaktballetjes met satésaus
Rijst in bouillon gekookt en diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Huzarensalade met gevulde eitjes en ham asperges
3 Verschillende verse salades.
Versgebakken stokbrood
Kruidenboter

Prijs per persoon vanaf 8 tot 15 personen
Prijs per persoon vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon vanaf 30 personen

€ 18,00
€ 17,00
€ 15,50

Dit buffet is uit te breiden met (prijs per persoon):
•
•
•
•
•
•

Halve haring met gesnipperde ui
Fruitbowl (div. soorten vers fruit, 100gr pp)
Roosjes gerookte zalm
Roosjes van Spaanse ham met meloen
Stukjes forel / makreel
Schaal met carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes,
spekjes en oude kaas.
(25 gram vlees per persoon)
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1,50
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2,00
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BUFFET “DE OOIEVAAR”
Buffet met 4 vleesgerechten waaronder onze heerlijke spareribs!
•
•
•
•

Stukjes kipfilet in stroganoff saus
Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus
Mini gehaktballetjes met satésaus
Spareribs uit onze cateringmarinade

•
Of
•

In bouillon gekookte rijst en diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas

•
•
•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
3 Verschillende verse salades.
Versgebakken stokbrood
Kruidenboter

Prijs per persoon vanaf 8 tot 15 personen
Prijs per persoon vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon vanaf 30 personen

€ 18,50
€ 17,50
€ 16,00

Dit buffet is uit te breiden met (prijs per persoon):
•
•
•
•
•
•

Halve haring met gesnipperde ui
Fruitbowl (div. soorten vers fruit, 100gr pp)
Roosjes gerookte zalm
Roosjes van Spaanse ham met meloen
Stukjes forel / makreel
Schaal met carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes,
spekjes en oude kaas.
(25 gram vlees per persoon)

Culinaire map 201804 | prijzen zijn incl. BTW
Prijzen gelden tot 1 april 2019

€
€
€
€
€

1,50
2,00
2,00
2,00
2,00

€ 2,50

Pagina 3

De Bunders 3
5467 JZ Veghel
0413-341629

BUFFET “DE REIGER”
Wilt u graag een combinatie van vis en vlees dan hebben wij een hele lekkere oplossing voor u!

•

Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus

•

Mini gehaktballetjes in satésaus

•

Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus

•

Grootmoedersstoofpotje van rundvlees met diverse groenten

•

Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas

•

In bouillon gekookte rijst met diverse garnituur van erwten, maïs en paprika

•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes

•

3 Verschillende verse salades

•

Vers gebakken stokbrood

•

Kruidenboter

Prijs per persoon vanaf 8 tot 15 personen
Prijs per persoon vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon vanaf 30 personen

€ 19,25
€ 18,25
€ 16,75

Dit buffet is uit te breiden met (prijs per persoon):
•
•
•
•
•
•

Halve haring met gesnipperde ui
Fruitbowl (div. soorten vers fruit, 100gr pp)
Roosjes gerookte zalm
Roosjes van Spaanse ham met meloen
Stukjes forel / makreel
Schaal met carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes,
spekjes en oude kaas.
(25 gram vlees per persoon)
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ITALIAANS BUFFET
Om in heerlijk Italiaanse sferen te komen, hebben wij dit overheerlijke pastabuffet voor u
samengesteld.
•
•
•
•
•

Gebakken zalmfilet op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
Kipfilet in romige pestosaus met zongedroogde tomaat en ui
Gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus
Varkenshaas in een heerlijke Italiaanse kruidensaus
Lasagne met gehakt en tomatensaus

Spaghetti en pasta Penne met de volgende pastasauzen
•
•
•
•
•
•
•

Bolognese saus van tomaten en gehakt
Carbonara saus bestaande uit spekjes, room en Parmezaanse kaas
Italiaanse salade van gemixte sla, olijven, mozzarella, roe ui en paprika
Tomatensalade met olijven
Komkommersalade
Pastasalade
Diverse soorten stokbrood

Prijs per persoon te bestellen vanaf 40 personen
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STAMPOTTEN BUFFET
Lekker voor in de winter. Een stevige maaltijd waar iedereen dol op is.
U krijgt van ons de keuze om zelf 3 soorten stamp uit te kiezen!
•
•
•
•

Wortel met ui stamppot
Boerenkool stamppot
Zuurkool stamppot
Ham Prei stamppot

Bijgerechten:
•
•
•
•
•

Rookworst
Verse gebakken speklappen
Grootmoeders stoofpotje met zilveruitjes en spekjes
Gehaktballen in jus met ui
Franse mosterd en appelmoes

Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon te bestellen vanaf 30 personen

Culinaire map 201804 | prijzen zijn incl. BTW
Prijzen gelden tot 1 april 2019

€ 18,25
€ 16,75

Pagina 6

De Bunders 3
5467 JZ Veghel
0413-341629

BUFFET “DE UITBATER”
Hapas buffet (Hollandse hapjes en tapas buffet)
Wilt u toch iets anders dan een gewoon buffet, kies dan voor het Hapasbuffet.
Lekker de hele avond snoepen van de vele kleine hapjes tijdens uw feest.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerookte zalm
Gerookte forel
Ardenne ham met meloen
Carpaccio van rundvlees met truffelmayonaise, pesto, pijnboompitjes, kaas en spekjes
Krabsalade met bieslook en ravigottesaus
Nieuwe haring met uitjes
Noorse garnalen
Gevulde eieren
Ham met asperges
Huzarensalade
3 Verschillende verse salades
Kaasplankje van diverse Hollandse en Franse kazen
Worstplankje van diverse soorten worst en paté
Toastjes en crackers
Vers gebakken stokbrood en mini broodjes
Kruidenboter
Cocktailsaus
Knoflooksaus

Warme gedeelte:
• Spareribs uit onze catering marinade
• Krokante kip
• Mini Gehaktballetjes in satésaus
• Varkensrib met champignons, ui en honingmosterdsaus
Prijs per persoon te bestellen vanaf 30 personen

€ 19,50

Dit buffet kunt u ook uitbreiden, zodat het een maaltijd vullend buffet zal worden, met:
•
•
•

Rozeval aardappeltjes met rozemarijn, tijm en zeezout
In bouillon gekookte rijst met diverse groenten
Warme beenham aan 1 stuk gemarineerd met whisky, bruine suiker en mosterd

Uitbreiding prijs per persoon
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KEUZE BUFFET 1
Kunt u niet kiezen uit een van onze buffetten, dan is dit buffet perfect voor u. U kunt een aantal
keuzes maken uit hoofdgerechten en bijgerechten. De prijs is afhankelijk van het aantal keuzes dat u
maakt!
De volgende koude gerechten zitten standaard bij dit buffet:
•
•
•
•
•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes en ham asperges
Vier verschillende salades
Spiegel / schaal met gerookte zalm
Spiegel/schaal met Spaanse ham
Stokbrood met kruidenboter

U kunt 4 of 5 keuzes maken uit de volgende hoofdgerechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stukjes gebakken varkenshaas met champignon roomsaus
Krokant gebakken kipdelen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
Kip in ketjapsaus, diverse noten en uien
Kipfilet in romige pestosaus
Gehaktballetjes in satésaus
Varkensrib met gebakken spek, ui en champignons
Grootmoeders stoofpotje van rundvlees met diverse groenten.
Spareribs uit onze cateringmarinade
Halve mini beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd
Stukjes kipfilet in stroganoffsaus

U kunt 2 keuzes maken uit de volgende bijgerechten:
•
•
•
•
•

Gegratineerde Aardappel met room en kaas
Gekookte witte rijst
Rijst in bouillon gekookt met diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Gestoofde krieltjes met roomboter en peterselie
Roseval aardappels met olijfolie, rozemarijn, tijm en zeezout uit de oven

Prijs per persoon te bestellen vanaf 20 personen
Prijs voor 4 keuzes uit de hoofdgerechten
Prijs voor 5 keuzes uit de hoofdgerechten
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KEUZE BUFFET 2
Kunt u niet kiezen uit een van onze buffetten, dan is dit buffet perfect voor u. U kunt een aantal
keuzes maken uit hoofdgerechten en bijgerechten. De prijs is afhankelijk van het aantal keuzes dat u
maakt!
De volgende koude gerechten zitten standaard bij dit buffet:
•
•
•
•
•
•
•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
Vier verschillende salades
Spiegel / schaal met carpaccio van rundvlees, pijnboompitjes, truffelmayonaise, spekjes en
kaas
Spiegel/schaal met gerookte makreelfilet
Spiegel/schaal met gerookte zalm
Spiegel/schaal met Spaanse ham
Stokbrood en kruidenboter

U kunt 4 of 5 keuzes maken uit de volgende hoofdgerechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stukjes gebakken varkenshaas met champignonsaus, bereidt met verse room
Stukjes kipfilet in stroganoffsaus
Krokant gebakken kipdelen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
Kip in ketjapsaus, diverse noten en uien
Kipfilet in romige pestosaus
Gehaktballetjes in satésaus
Varkensrib met gebakken spek, ui en champignons
Grootmoeders stoofpotje van rundvlees, zilveruitjes en spekjes
Spareribs uit onze cateringmarinade
Halve mini beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd
Grote beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd

U kunt 2 keuzes maken uit de volgende bijgerechten:
•
•
•
•
•
•

Gegratineerde Aardappel met room en kaas
Gekookte witte rijst
Rijst in bouillon gekookt met diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Gebakken aardappels met ui en spek
Gestoofde krieltjes met roomboter en peterselie
Roseval aardappels met olijfolie, rozemarijn, tijm en zeezout uit de oven

Prijs per persoon te bestellen vanaf 20 personen
Prijs voor 4 keuzes uit de hoofdgerechten
Prijs voor 5 keuzes uit de hoofdgerechten
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VOOR- EN NAGERECHTEN
Soepbuffet
•
•
•
•
•

Chinese tomatensoep met stukjes kip en preiringen
Boerengroentesoep met boerengroentes, rundvlees en soepballen
Romige champignonsoep met stukjes champignons
Gebonden kreeftensoep met stukjes krab en garnalen
Seizoen soepen

De soepen worden geserveerd met diverse soorten stokbrood, kruidenboter, aioli, tapenade,
croutons en knapper bolletjes.
Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 personen
Keuze voor 2 soorten soep, 1 kop per persoon
Keuze voor 2 soorten soep, 2 koppen per persoon

€ 4,75
€ 6,75

Nagerechten buffet
Nagerecht “De Bunders”
• Diverse soorten mousse in kommen geserveerd en opgemaakt met slagroom
• Fruitbowl
• schaal met diverse nagerechtjes
• Slagroom
Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 personen

€ 7,50

Het nagerecht is uit te breiden met de volgende gerechten:
Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 personen
•
•
•
•

Warme apfelstrudel
IJs (1 bolletje vanille, aardbei, chocolade in overleg met u)
Warme kersen
Omelet sibérienne, roomijs ingepakt met een laagje cake
wat is besprenkeld met marasquin en gegratineerd eiwit
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