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Buffetten
Menu’s

Catering
Vergaderen

Lunches

voor al uw gelegenheden
in ons restaurant of bij u op locatie

GROEPSLUNCHES
Groepslunches zijn verkrijgbaar van 15 tot 100 personen .

We serveren groepslunches in ons bedrijf of bij u op locatie.

Fryske koffietafel
Dranken:

Koffie, thee, melk en jus d’orange
Soep:

Tomatensoep of mosterdsoep
Brood:

Vloer wit, vloer bruin, luxe zoete broodjes,
Fries suikerbrood, krentenbrood en roggebrood

Beleg:
Zoet: jam, hagelslag, appelstroop, hazelnootpasta

Hartig: 2 soorten vleeswaren en 2 soorten kaas
12,50

Eventuele toevoegingen:
-Rundvleeskroket: 1,75 

-Rundvleessalade of aardappelsalade: 1,75 
- Omelet naturel: 1,75

Luxe lunch
Dranken:

Koffie, thee, melk en jus d’orange
Soep:

Mosterdsoep met spekjes
Brood:

Belegd brood carpaccio
Belegd brood tonijnsalade
Zacht broodje met kroket

17,50

Gerookte visschotel
Dranken:

Koffie, thee, melk en jus d’orange
Soep:

Mosterdsoep met spekjes of tomatensoep
Visschotel:

2 gerookte visschoorten (afhankelijk van beschikbaarheid)
Vloer wit en bruin brood

gegarneerd met huzarensalade, rauwkost, 
gekookt eitje en cocktailsaus

18,50

VERGADER
ARRANGEMENTEN

Vergaderarrangement zijn mogelijk vanaf 10 personen.
Minder dan 10 personen: 

vraag gerust een op maat gemaakte offerte aan!

Vergaderarrangement BASIC
• 1 dagdeel (’s ochtends, ‘s middags of ’s avonds) zaalhuur

• WIFI
• Gebruik beamer, scherm en flipover

• Onbeperkt koffie en thee
• Karaffen water op tafel

• Wat lekkers bij de koffie
12,50

Vergaderarrangement ALL DAY
• 2 dagdelen (’s ochtends en ‘s middags) zaalhuur

• WIFI
• Gebruik beamer, scherm en flipover

• Onbeperkt koffie en thee
• Karaffen water op tafel

• Wat lekkers bij de koffie (’s ochtends)
• Warme snack (’s middags)

• Lunch (soep en luxe belegde broodjes, melk en jus d’orange)
• 1 x consumptie naar keuze

32,50

Vergaderarrangement EXECUTIVE
• 4 dagdelen (2 x ’s ochtends en 2 x ‘s middags) zaalhuur

• WIFI
• Gebruik beamer, scherm en flipover

• Onbeperkt koffie en thee
• Karaffen water op tafel

• Wat lekkers bij de koffie (’s ochtends)
• Warme snack (’s middags)

• 2 x lunch (soep en luxe belegde broodjes, melk en jus d’orange)
• 2 x consumptie naar keuze

• 1 x uitgebreid 3-gangen keuzediner
• Overnachting met ontbijtbuffet

167,50 (max. 25 personen)

DIVERSEN
Overige arrangementen voor groepen

We serveren alle arrangementen in ons bedrijf of bij u op locatie.

KOFFIE/THEE MET GEBAK
2 x koffie/thee met assorti gebak en/of oranjekoek

8,95

VERJAARDAGSASSORTIMENT
2 x koffie/thee met gebak

3 consumpties (koffie, thee, frisdrank, bier van de tap,
huiswijn, binnenlands gedistilleerd)

3 x luxe koude hapjes 
3 x warme hapjes

24,50

HAPJESSCHOTELS
Voor ieder aantal personen en budget kunnen we

op maat gemaakte hapjesschotels voor u verzorgen.
Hieronder een greep uit het assortiment:

•  verschillende soorten kaas
•  verschillende soorten worst

•  spiesje met tomaat, mozzarella en basilicum
•  gevuld eitje

•  dadel gevuld met roomkaas
•  Serranoham met meloen

•  puntje quiche met spek en ui
•  kruidige gehaktballetjes

• zoute haring op roggebrood
•  salami met olijfje

•  komkommer gevuld met filet americain
•  tortilla gevuld met zalm en kruidencrème

•  tortilla gevuld met carpaccio en rucola
•  toast met ei-bieslooksalade

•  toast Vitello Tonato
•  mini saté-spiesje

•  etc. etc.

HIGH TEA (zoet & hartig)
  - Thee (diverse smaken)

  - Glaasje Prosecco
  - Petit-fours
  - Bonbons
  - Cupcake

  - Mini vruchtenvlinder
  - Sandwich met gerookte kip

  - Broodje met Serranoham, Riperkrite en appelstroop
   17,50 

(exclusief overige consumpties anders dan genoemd)



BUFFETTEN
Buffetten zijn verkrijgbaar van 15 tot 100 personen .

We serveren buffetten in ons bedrijf of bij u op locatie.

Buffet de Posthoorn
Soep:

champignonsoep met ham of verse mosterdsoep met spekjes
geserveerd met brood en boters

Hoofdgerechten:
Rundvleessalade met diverse vleeswaren

Zalmsalade met gerookte vissoorten
Meloen met Serranoham

Varkensfilet gewikkeld in spek en gevuld met roomkaas
Kipschotel met zoetzure saus

Gehaktballetjes in Stroganoffsaus
Nasi, gebakken aardappeltjes, frites

Seizoensgroenten en salade van de dag
27,50

Buffet de Blauwe Klok
Soep:

Tomatensoep of mosterdsoep met spekjes
geserveerd met brood en boters

Hoofdgerechten:
Rundvleessalade met diverse vleeswaren

Visstoofpotje of runderstoofpotje
Varkensfilet met champignonsaus

Gehaktballetjes in satésaus
Kip met pestosaus

Gebakken aardappeltjes, frites en salade
26,50

Waddenbuffet
Soep:

Runderbouillon met bieslook en rundvlees of
goed gevulde kippensoep

geserveerd met brood en boters
Hoofdgerechten:

Aardappelsalade met Hollandse garnaaltjes
Rode bietensalade met appel en uitjes

Runderstoof van de Schotse Hooglander
Scholfiletrolletjes met limoen-kerriesaus

Friese biefstukjes met gebakken champignongs, spek en ui
Aardappelpuree met knolselderij

Seizoensgroenten en salade van de dag
Dessert:

Suikerbroodijs met Boerenjongens
Peren tarte tatin met slagroom

Vanille ijs met Grand Marnier sinaasappelsaus
34,50

Scandinavisch buffet
Koude gerechten:

Hele zijde gerookte Noorse zalm
Haring met uitjes en dille

Noorse garnalen met kruidige cognacsaus
Salade met makreel
Komkommersalade

Aardappelsalade met lamsham
Venkel, selderij, wortel en sinaasappel salade

Brood en boters
Warme gerechten:

Varkensrib gevuld met appel en pruimen
Kip in peterseliesaus

Zweedse gehaktballetjes in satésaus
Gebakken aardappeltjes met spek

Wilde rijst met noten
Seizoensgroenten

32,50

Italiaans buffet
Voorgerechten:

Salade Caprese (tomaat/mozzarella)
Rundercarpaccio

Crostini’s met tomaat en knoflook
Gevulde eieren

Serranoham met meloen
Pastasalade met Italiaanse salami en zongedroogde tomaten

Brood met boters en tapenade
Hoofdgerechten:

Italiaanse rundvleesstoofschotel
Lasagne met gehakt en champignons

Varkenshaasmedaillons gevuld met pistache en abrikozen
Gemarineerde kipfiletspiesjes

Vis van de dag met citroen-basilicumsaus
Dessert:
Tiramisu

Vanilleijs met Amarettosaus
Huisgemaakte limoncellokwarktaart

29,50

Tapasbuffet
Mini broodje hamburger

Gambaspiesjes in knoflookolie
Gehaktballetjes in satésaus

Gefrituurde uienringen
Crostini’s belegd met vleeswaren en vegetarisch

Gevulde wraps
Tomaat + mozzarella spiesje

Serranoham met ananas en meloen
Komkommer gevuld met Hollandse garnaaltjes

Groenten/kaas quiche
Diverse soorten brood met boters en tapenade

22,50

Winterbuffet
(alleen in de wintermaanden verkrijgbaar)

Stamppot boerenkool met ui en spekjes
Stamppot zuurkool met ananas en rozijnen

Stamppot prei met chorizo en oude kaas
Rookworst en speklapjes
Diverse zoetzure bijlagen

17,50

World Flavours
Zuid Afrika: Bobotie met gehakt

Spanje: Ensalade verde con granadas: groene salade met appel
Thailand: Komkommersalade met gember en  pepertjes

Scandinavië: Gravad lax: gemarineerde zalm
Gent: Duivelse gamba’s: grote garnalen in roomsaus

Mexico: Tortillas met pittige kip
Italië: Bruchetta Casalinga: tomatenbroodjes met mozzarella

Turkije: Tajine kip Ras el hanout
Griekenland: Mousaka

Japan: Yakitori: kip met zoete ketjapsaus
Diverse soorten brood, olijfolie en kruidenboter

29,50

Afhaalsalades/hapjes
Luxe rundvleessalade opgemaakt met diverse vleeswaren,

stokbrood en kruidenboter
7,50 pp

Luxe zalmsalade opgemaakt met diverse gerookte vissoorten,
stokbrood en kruidenboter

9,50 pp
Tapas & hapjes schaal: een schaal vol heerlijk verschillende hapjes

7,50 pp
Italiaanse vleeswarenschaal: allerlei verschillende Italiaanse hapjes,

 vleeswaren, breadsticks en dippers
8,95 pp

Toevoegingen:
Dessertbuffet:
Twee soorten ijs

Huisgemaakte kwarktaart
Slagroomsoesjes met chocoladesaus

Mousse
6,50

All-in dranken arrangement:
koffie, thee, frisdrank, bier van de tap,

huiswijn, binnenlands gedistilleerd
                   vanaf 20 personen         vanaf 30 personen

2 uur                         14,50                              13,50
3 uur                         19,50                              18,50
4 uur                         24,50                             23,50

GROEPSDINERS
Groepsdiners zijn verkrijgbaar van 15 tot 50 personen

Diner de Watergeus
Tomatensoep

geserveerd met brood en boters
***

Kabeljauwfilet met botersaus of
Runderstoof van de Schotse Hooglander

geserveerd met gebakken aardappeltjes, friet, groente en salade
***

Vanilleijs met Boerenjongens en slagroom
27,50

Diner Bonifatius
Gerookte kipcocktail met vers fruit

geserveerd met brood en boters
***

Varkenshaasmedaillons met pepersaus of
Runderstoof van de Schotse Hooglander of

Heekfilet met kruidenkorst
geserveerd met gebakken aardappeltjes, friet, groente en salade

***
Vanilleijs met mangomousse en fruitspies

29,50

Diner Gemma Frisius
Hollandse garnalencocktail met huisgemaakte cocktailsaus

geserveerd met brood en boters
***

Angussteak met gebakken champignons, spek en ui of
Slibtongetjes met kappertjesboter

geserveerd met gebakken aardappeltjes, friet, groente en salade
***

Advokaat panna cotta en vanilleijs met chocoladesaus
34,50

Diner de Waalse Furie
Carpaccio van de Schotse Hooglander

met zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en oude kaas
geserveerd met brood en boters

***
Varkenshaasmedaillons met rode wijn saus of

Zalm en kabeljauw met bearnaisesaus of
Angussteak met pepersaus

geserveerd met gebakken aardappeltjes, friet, groente en salade
***

Crème brûlée en vanilleijs met caramel en frambozensaus
34,50


