SOEP:
Champignonsoep met ham of
Verse mosterdsoep met spekjes
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
HOOFDGERECHTEN:
Rundvleessalade met diverse vleeswaren
Zalmsalade met gerookte vissoorten
Meloen met Ardennerham
gevuld met roomkaas
Kipschotel met zoetzure saus
Gehaktballetjes in Stroganoffsaus
Nasi, gebakken aardappelen, frites
Seizoensgroenten en salade van de dag
Prijs: € 22,50 p.p.
DESSERTBUFFET:
Vanille ijs met advocaatsaus
Soesjes met chocoladesaus
Verschillende ijstaarten
Prijs: € 4,75 p.p. extra

Tapasbuffet

Voor groepen van 10 tot 100 personen.
Mini broodje hamburger
Gehaktballetjes is satésaus
Gefrituurde uienringen
Crostini’s belegd met rosbief, carpaccio en
vegetarisch
Gevulde eieren
Gevulde wraps op spies
Tomaatje, mozzarella op spies
Serranoham met ananas of meloen
Komkommer gevuld met Hollandse
garnaaltjes
Groentequiche
Prijs: € 18,50 p.p.
TOEVOEGINGEN:
Tomatensoep, groentensoep of mosterdsoep
€ 2,50 p.p. extra

Waddenbuffet

Voor groepen van 15 tot 80 personen.
SOEP:
Runderbouillon met bieslook en rundvlees of
Goed gevulde kippensoep
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
HOOFDGERECHTEN:
Pittige aardappelsalade met Hollandse
garnaaltjes
Rode bietensalade met appel en uitjes
Runderstoof van Schotse Hooglander
Friese biefstukjes met gebakken
champignons, spek en ui
Aardappelpuree met knolselderij
Seizoensgroenten en salade van de dag
DESSERTBUFFET:
Suikerbroodijs met Boerenjongens
Peren tarte tartin met slagroom
Vanille ijs met Gran Marnier sinaasappelsaus
Prijs: € 29,50 p.p.

Italiaans buffet

Voor groepen van 15 tot 80 personen.
VOORGERECHTEN:
Salade Caprese (tomaat en mozzarella)
Rundercarpaccio
Gevulde eieren
Ardennerham met meloen
Pastasalade met Italiaanse salami en
zongedroogde tomaten
Stokbrood met tapenade en kruidenboter
HOOFDGERECHTEN:
Italiaanse rundvleesstoofschotel met o.a.
paprika en courgette
Lasagne met funghi
Varkenshaasmedaillons gevuld met pistache
en abrikozen
DESSERTBUFFET:
Tiramisu
Vanilleijs met Amarettosaus
Huisgemaakte citroenkwarktaart
Prijs: € 26,50 p.p.
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Voor groepen van 15 tot 80 personen.
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Buffet “de Posthoorn”

Stamppotbuffet

Voor groepen van 20 tot 100 personen
Stamppot spinazie/brie met katenspek
Stamppot boerenkool met ui en spekjes
Stamppot zuurkool met ananas en rozijnen
Rookworst
Speklapjes
Diverse zoetzure bijlagen
Prijs: € 14,75 p.p.

Diversen

Voor groepen van 6 tot 100 personen
●
●

€ 5,50 p.p.
€ 5,00 p.p.

● 3 consumpties (fris, wijn, bier, beerenburg
of jenever), 3 luxe koude en 3 warme
hapjes
€ 10,00 p.p.
● Soep + 2 royaal belegde broodjes
€ 9,75 p.p.

Afhaalsalades

Voor 8 tot 100 personen
● Luxe rundvleessalade opgemaakt met
diverse vleeswaren, stokbrood en
kruidenboter
€ 5,50 p.p.
● Luxe zalmsalade opgemaakt met diverse
gerookte vissoorten, stokbrood en
kruidenboter
€ 6,50 p.p.

Vergaderarrangementen
Voor groepen van 4 tot 100 personen

Informeer naar de mogelijkheden of kijk op
onze website!

Catering

Wij kunnen ook op locatie uw gelegenheid
volledig verzorgen. Buffetten, salades of
hapjes, diners, party’s, overwerkmaaltijden.
Informeer naar de mogelijkheden of kijk op
onze website! Alles geheel naar uw wens!

