Geachte gast,
U kunt uw buffet zelf samenstellen aan de hand van onderstaande gerechten.
1 soep, 4 warme schotels, 2 aardappelbegeleiding, 4 koude salades 25,- p.p. (excl. dessert).
Kiest u een extra gerecht dan wordt er 2,- p.p toeslag gerekend.
Buffet en dessert 30,00 p.p
Soep

Warme schotels

Dessertbuffet

O ‘Chicken Yellow rose’: stukjes kip,
diverse groenten in een heerlijke
kerrie saus

U kunt kiezen uit 4 verschillende
nagerechten.

°

O Goed gevulde Wapser
boeren groentesoep
O° Drentse mosterdsoep
O °Tomatensoep

O Chocolade ijs
O ‘Bayou Mississippi’: reuze garnalen,

Koude schotels
°
O Frisse ijsbergsla met fetakaas,

spekjes en pijnboompitten
O° Stukjes zalm met ijsbergsla en een

heerlijke dressing
O° Frisse salade met Drents nagelhout

(ambachtelijk gedroogd vlees) en
stukjes hazelnoten
O Zalmsalade gegarneerd met diverse
vis en schelpdieren
O Huzarensalade, omringd met
ambachtelijke Drentse snijwaren
O Aardappelsalade met ei, spek
en diverse kruiden

diverse soorten vis en groenten, gegaard
in een limoen-koriandersaus.
O ‘Cajun Dish New Orleans’: stukjes

vlees, boter gaar gemaakt in een heerlijke
saus, met aardappelen, wortels en
sperzieboontjes
O Roerpotje Bééééééé…: stoofschotel

O Flaming mountain

(ijs verrassing)
O Chocolademousse
O Bavarois
O Griesmeelpudding met

O Gehaktballetjes in jus

Aardbeiensaus

O Varkenshaasmedaillons in

O Bolbuisjes (poffertjes) besmeerd

Champignonroomsaus

met roomboter, bestrooid met
bruine suiker

O Kipsate in pindasaus

O Aardappelpuree
O Gebakken aardappelen
O Frites
O Yambolaya rijst

O Krokant gebraden varkensnek met een
zoetzure saus en groentes

Volg ons op:

Berenburg en Fries suikerbrood

met lamsvlees

Aardappel- / Rijstgerechten

Het buffet kan inclusief spellencircuit
met oud Hollandse spellen.

O Parfait à la Fries: IJs met

O Verse fruitsalade

Standaard op buffet:
• Knoflooksaus, mayonaise,
whiskysaus
• Olijven, Amsterdamse uitjes, pinda’s
• Twee soorten mosterd
• Uitgebakken spekjes
• Stokbrood met kruidenboter
Staan altijd op het buffet

Verse slagroom en diverse sauzen
staan altijd op buffet
De prijs is gebaseerd op een groep van
minimaal 20 personen.
––––––––––
Kinderen tot en met 5 jaar gratis!
Van 6 tot 11 jaar 50% van de prijs.

