Voor uw all-in tuinfeesten

Buffet Standaard:

Buffet Royal:

Buffet Exclusief:

Bestellen:

Salades
• Zalmsalade
• Rundvleessalade
• Rauwkost

Salades
• Aardappelsalade
• Zalmsalade
• Rundvleessalade
• American cole salade

Salades
• Aardappelsalade
• Zalmsalade
• Rundvlees salade

Basic party box (tot 10 personen)

€95,-

Premium party box (tot 25 personen)

€150,-

Easy-up tent 3x3 m of 2x3 m

€55,-

Easy-up tent 4x4 m

€75,-

Easy-up tent 4x6 of 4x8 m

€100,-

Buffettafel 80x180

€5,-

Vleesplateau
• Tunnelvorm paté champignons
• Kiptuinkruiden filet
• Italiaanse worst
• Ardenne ham meloen

Statafel ø80

€5,-

Krukken voor statafel

€2,50

Stretch sok t.b.v. statafel diverse kleuren

€4,75

Warme gerechten
• Kipfilet met kerrievruchtensaus
• Gebakken satévlees met satésaus
• Schnitzeltjes met roomsaus
•V
 arkenshaas oesters met roomsaus
• Gehaktballetjes met zigeunersaus
• Mix van diverse groente
• Gebakken aardappel

Biertafel 50x220 cm (incl. 2 banken)

€10,-

Tentverwarming (excl. gas)

(incl. gas + €40,-) €20,-

Koelbuffet

€20,-

Muziekbox op accu met bluetooth

€20,-

Mobiele tapinstallatie (klein/groot) incl. koolzuur

€25,-/€30,-

Fust bier Tukker pils (30 liter/50 liter)

€75,-/€110,-

Brengen en ophalen in Eibergen

€10,-

Brengen en ophalen buiten Eibergen

€1,- per k.m.

Opbouwen en afbreken

In overleg

4 uur all-in drinken bij min. 15 pers. (bier/wijn/fris)

€15,- p.p. (extra uur €2,50 p.p)

Grillmeister/bartender

€37,50 per uur

Luxe hapjes:

Luxe broodhapjes:

(per schaal, ongeveer 50 stuks)

(per schaal, ongeveer 30 stuks)

• Roggebrood met haring en ui
• Kipgrillworst met ananas
• Komkommer met brie en walnoot met honing
• Wrap met kip en ijsbergsla
• Kaas met augurk en zilverui
• Mini tomaat met mozarella

• Stokboord met brie en walnoot met
honing
• Stokbrood eiersalade
• Stokbrood met sla en zalm
• Stokbrood filet american met ui
• Stokbrood met rundvleessalade met
zilverui en augurk

Koude componenten
• Haringfilet
• Garnalen
• Ardenneham
• Meloenpartjes
Warme componenten
• Satevlees met pindasaus
• Gehaktballetjes met zigeunersaus
•S
 chnitzeltjes met
Championroomsaus
• Gebakken aardappels
• Warme groente mix
Prijs: €16,00 p.p. min. 15 personen

Stamppot
buffetten
De stamppotten
• Stamppot hutspot
•S
 tamppot zuurkool
• Stamppot boerenkool
Vleesgerechten
• Gebakken speklappen
• Verse braadworst
• Gebraden ribbetjes
• Rookworst
• Hachee (optioneel)
Zuurwaren
• Gesneden augurken
• Zilveruitjes
• Amsterdamse uitjes
• Piccalilly
• Olie en natuurazijn
•N
 atuurlijk met een
overheerlijke jus
Prijs €14,50 p.p (excl. hachee).
Incl. hachee €16,50 p.p.
min. 15 personen

Spiegels met
hapjes bestaande uit:
• Kaasblokjes
• Gevulde eitjes
• Ham/asperge
• Canapé met brie
•C
 anapé met gerookte zalmfilet
en bieslooksaus
• Canapé met gerookte palingfilet
•G
 evulde gehaktballetjes met
zoete ananas
• Gegrilde kip worst
• Canapé met filet american
• Canapé met Hollandse haringfilet
Warme componenten.
• Satévlees met pindasaus.
•K
 ipfilet met een kerriesaus
en/of een roomsaus.
•B
 oeuff stroganof ossenhaas
punten met stroganoffsaus
• Warme groenten
• Gebakken aardappels
Prijs: €19,50 p.p. min. 15 personen

BBQ
Uit de gekoelde saladebar:
• Rundvleessalade
• Aardappelsalade
• Waldorfsalade
• American cole salade
• Tomaten, sla, augurk, cheddarkaas,
ui, hamburger broodjes, stokbrood en
diverse sauzen

Visplateau
• Gerookte zalm
• Vers gepocheerde zalm
• Gerookte paling filet
• Haringfilet
• Noorse garnaaltjes

Prijs: €21,50 p.p. min. 15 personen

BBQ luxe
Uit de gekoelde saladebar:
• Rundvleessalade
• Aardappelsalade
• Waldorfsalade
• American cole salade
• Tomaten, sla, augurk, cheddarkaas,
ui, hamburger broodjes, stokbrood en
diverse sauzen

Vleessoorten
• Barbecue worstjes
• Hamburgers
• Filetlapje
• Varkenshaas saté
• Gemarineerde kipsatéspies
• Speklappen

Vleessoorten
• Lamsracks
• Shaslick
• Varkenshaasoester
• Varkenshaas saté
• Gemarineerde kipfilet in spek
• Biefstuk vd haas
•Z
 alm au papillot (zalmomwikkeld
in groente en garen in folie)

Prijs: €16,00 p.p.
All-in voor 2,5 uur, min. 15 personen

Prijs: €19,50 p.p.
All-in voor 2,5 uur, min. 15 personen

Prijs: €32,50

Mocht u andere wensen of ideeen hebben, dan kunt u altijd bellen:

Prijs: €29,50

Mark Pit

0624997777

