BUFFET
Graag een uitgebreide menu waar je zelf geen werk in moet steken? Kies voor een
buffet! Zo kan iedereen naar hartenlust opscheppen en genieten van een, door u
gekozen, assortiment aan koude & warme gerechten!
Buffet ‘Biko’

€ 16,90/pers.

Broodassortiment



Mini krokante broodjes (grof, wit, meergranen, …)
Houthakkersbrood meergranen

Vleessassortiment










Vleessalade van de chef
Gehakt met graanmosterd
Gekookte ham
Gerookte ham
Salamiworst
Droge worst
Kop
Huisgebakken vleesbrood met kriekjes
Kippenboutjes met ananas



Schelletjes kaas

Koud groenteboeket






Gemengde salade
Wortel en koolsla
Komkommer in vinaigrette
Tomaten
Aardappelen in mayonaise

Incl. sausjes (mayonaise, cocktail, ketchup)

Buffet Royal
Buffet Biko +
 Gerookte ham met cavaillon
 Vitello tonato





Gerookte zalm
Heilbot
Gerookte makreel
Perzik met tonijn

€ 24,50/pers.

Supplementen
Koude gerechten










Plank van 3 pasteien met uienconfituur € 15
Rundscarpaccio met garnituren (+/- 8st.) € 15
Quiche Lorraine (+/- 8st.) € 15
Tomaat garnaal € 4,50/st.
Hamrolletje met asperges + € 0,20/pers.
Assortiment van 5 kazen (1x harde, 1x schimmel en 3 zachte) vergezeld van
noten, vers en gedroogd fruit € 18
Suppl. Kaas € 2,50/stuk
Koude pastasalade € 2,50/pers.
Zalm Belle Vue €9,00/pers.

Warme gerechten



Soep naar keuze (soepbuffet)
Warm groenteboeket € 4,20/pers.
Gebakken 1/2 witloof, boontjes met spek, spruitjes, gebakken worteltjes













Vispannetje € 7,50/pers.
Roodbaarsfilet op Italiaanse wijze € 6,50
Aardappelpuree met zalm € 7,00
Spaghetti bolognaise € 5,50
Lasagne € 5,50/pers.
Vol au vent € 5,50/pers.
Stoofvlees € 5,50/pers.
Stamppot € 5,50/pers.
Gewokte kip met groentjes € 6,00/pers.
Orloffgebraad € 13,75/kg
Aardappelbereiding € 1,80/pers.
Puree, duchesse aardappelen, rosti’s, gebakken aardappelen

Wij raden aan de gekozen gerechten niet te bestellen naar het aantal genodigden. Als
u voor minder personen besteld maar meerdere gerechten creëert u een breder
assortiment op uw buffet.
Onze buffetten zijn beschikbaar vanaf 6 personen.
Vraag gerust naar meer informatie!

Extra’s
Waarborg materiaal
Huur bestek voor aankleding zaal
Bediening (per personeelslid)
Levering mogelijk vanaf € 30
5 km gratis, per bijkomende kilometer + €1,20

te bespreken
+/- € 0,50/stuk
+ € 23,00/uur

