Lunchbuffetten 2019
Broodjes lunch met soep 2019 (mimimaal 15 personen)
~ Kopje Groentesoep met vermicelli en balletjes OF Italiaanse tomatensoep (Veg.)
(gelijktijdig geserveerd met de broodjes)
~ 2 ruim belegde zachte broodjes (wit/bruin) met vleeswaren en kaas
(boerenachterham, runderrookvlees, gerookte kipfilet, Mortadella en JB kaas)
~ Vers handfruit
Deze lunch wordt verzorgd á € 12,50 per persoon (incl. 9% btw)
De consumpties tijdens de lunch worden op basis van nacalculatie berekend.
Uit te breiden met:
Broodsoorten uit te breiden met:
~ Roerbakei met tuinkruiden € 1,25 p.p. ~ Stokbroodjes i.p.v. zachte bolletjes € 0,00
~ Kwekkeboomkroket € 2,00 p.p.
~ Los zacht bolletje € 0,60 p.st.
~ Rundvleessalade basic € 1,50 p.p.
~ Krentenbol € 0,75 p.st.
~ Vleesragout pasteitje € 3,50 p.p.
~ Saucijzenbroodje XL € 3,25 p.st.

Lunchbuffet Standaard 2019 (minimaal 15 personen)
~ Groentesoep met vermicelli en runderballetjes OF Italiaanse tomatensoep (Veg.)
(gelijktijdig geserveerd met de broodjes)
~ Wit en bruinbrood, mini broodjes, stokbrood en krentenbrood
~ 4 soorten vleeswaren (Achterham, runderrookvlees, ger. kipfilet en Mortadella).
~ Jong belegen kaas en oude kaas
~ Kwekkeboomkroket
~ Jam, hagelslag en boter
~ Vers handfruit
Dit buffet wordt verzorgd á € 15,50 per persoon (incl. 9% btw)
De consumpties tijdens de lunch worden op basis van nacalculatie berekend.
Uit te breiden met:
Broodsoorten uit te breiden met:
~ Warme beenham € 2,50 p.p.
~ Warme croissants € 1,10 p.p.
~ Rundvleessalade basic € 1,50 p.p.
~ Krentenbol € 0,75 p.st.
~ Zalmsalade basic € 1,75 p.p.
~ Saucijzenbroodje XL € 3,25 p.st.
~ Vleesragout pasteitje € 3,50 p.p.
~ Los zacht bolletje € 0,60 p.st.
~ Gerookte zalmfilet € 1,85 p.p.
~ Roerbakei € 1,25 p.p.
~ Groentequiche € 1,50 p.p.
~ Fruitsalade i.p.v. handfruit. Meerprijs € 1,00 p.p.

Lunchbuffet De Luxe 2019 (mimimaal 25 personen)
~ Groentesoep met vermicelli en runderballetjes EN Italiaanse tomatensoep (Veg.)
~ Wit en bruinbrood, maïs oerbrood, meergranen oerbrood, mini broodjes,
mini croissants, stokbrood en krentenbrood
~ Kruidenboter en Heks ‘nkaas
~ Luxe vleeswaren (Parmaham, ger. kipfilet, boerenbeenham en runderrookvlees)
~ Diverse kaassoorten o.a. brie, oude kaas en jonge belegen kaas.
~ Warme beenham met apart honingmosterdsaus.
~ Vleesragout pasteitje
~ Rundvleessalade basic
~ Zalmsalade basic
~ Kartoffelsalade basic
~ Jam, hagelslag, honing en boter
~ Vers fruitsalade
Dit buffet wordt verzorgd á € 22,25 per persoon (incl. 9% btw)
De consumpties tijdens de lunch worden op basis van nacalculatie berekend.
Uit te bereiden met:
~ Kwekkeboomkroket € 2,00 p.p.
~ Roze garnalen € 1,75 p.p.
~ Gerookte zalmfilet € 1,85 p.p.
~ Makreelfilet gekruid € 1,50 p.p.
~ Roerbakei met tuinkruiden € 1,25 p.p.
~ Groentequiche € 1,50 p.p.
~ Galiameloen € 0,65 p.p.

