
- Minimum afname 30 personen 
- inclusief servies, bestek en buffetmateriaal 
- Bij groepen groter dan 50 personen geldt een korting van 5% 
- Bij groepen groter dan 100 personen geldt een korting van 10% 
- +€#2,50#een#gerecht#naar#keuze#extra#
- +€4,50#twee#gerechten#naar#keuze#extra#
- +€6,00#drie#gerechten#naar#keuze#extra#
 

 
Afrikaans buffet 
Per persoon €22,50 
 
Maisbrood 
Marokkaans brood 
Cassavechips 
Bananenchips 
 
Bijgerechten 
Twee kiezen 
Kaaps-Maleise dahl (kruidige yoghurt) 
Groentepickels 
Tomatenchutney met kerrie 
Pittige paprikasalsa 
Kokosrelish 
Afrikaanse peppersauce 
 
Hapjes 
Drie kiezen 
Sosaties (kipkerriespiesjes) 
Gebakken banaan 
Crackers met avocado paté 
Kipkluifjes met kruidige pindakorst 
Waina (gefrituurde eieren) 
Maiskoekjes met koriander 
Kuli-kuli (harige pindakoekjes met waterkerssalade) 
Bonenbrood (vegetarisch “gehakt”brood met bonen) 
Yamballetjes 
Bstilla (pastei met zoete kip-amandel vulling) 
 
Salades 
Twee kiezen 
Sinaasappelsalade met olijven en kaneeldressing 
Bananensalade met avocado, bleekselderij, tomaat en  komkommer 
Ethiopische koolsalade 
Taboulleh (salade couscous, tomaat en veel peterselie) 
Wortelsalade met pinda en kokos en een frisse sinaasappeldressing 
Tomatensalade met groene linzen en rode ui 
Salade met gerookte forel, papaja of mango, avocado en macadamianoten 
 
 



Vleesgerechten 
Een kiezen 
Lamstajine 
Lamsvlees met oogbonen en pompoen 
Nigeriaanse vleesstoofpot (met ossestaart, rund en kip) 
Kip met ciroen en olijven 
Lamskofte met tomaten-yoghurtsaus 
Bobotie (Zuid-Afrikaanse gehaktschotel met banaan en appel) 
 
Visgerechten 
Een kiezen 
Vis en garnalen in spinazie-kokossaus 
Tilapia in mango-tomatensaus 
Sardines met ansjovis in pikante saus 
Zalm met surimi en aubergine 
 
Bijgerechten 
Een kiezen 
Yam fufu (puree van yam) 
Gekookte gele rijst 
Maisbonenpot 
Kokosrijst 
Bulghurpilav met nootjes 
 
Groentegerechten 
Een kiezen 
Gemengde groenten in pindasaus 
Gebakken kikkerwten met okra’s 
Cabakken cassave 
Met rijst en paprika gevulde tomaten 
Roerbakken spinazie met mollokia, tomaat en groene paprika 
Tajine van gemengde groenen 
 
Nagerechten 
Twee kiezen 
Afrikaanse vruchtensalade met kokos 
Gebakken dadels met amandelvulling 
Wortelhalva 
Bananenroom 
Zoete couscous met noten en zuidvruchten 
Crumbel van bananen en sinaasappel met noten en kokos 
Pinda noga 
Karnemelkbavarois met kaneel 
 
 
 
 
 
 



Amerikaans buffet 
Per persoon €22,50 
 
Broodmand 
 
Huisgemaakte mayonaise 
BBQsaus 
 
Groentenquiche 
Gevulde tomaten 
Meat loaf (gehaktbrood) 
Shaker apple sauce 
 
Zesty picnic cole slaw (kleurige salade van verschillende kleuren kool) 
Caesar salad (ijsbergsalade met kaas, ei, uitjes) 
Cheery cherry chicken salad ( kip, kersen, selderij, yoghurtdressing) 
 
Santa Fé lamb stew (lamsstoofpot uit Santa Fé) 
Kruidige krieltjes 
Roasted root vegetables (geroosterde wortelgroenten) 
Red snapper van de zuidkust (visgerecht met tomaat en ananas) 
 
Appel pruimen crumble 
Vanillekwark 
 
Braziliaans buffet 
Per persoon €20,00 
 
Maisbrood 
Bananenchips 
Cassavechips 
 
Pikante pepersaus 
Paté de beringela (auberginepaté) 
Empanadinhas de queijo (hartige kaashapjes) 
 
Sinaasappelsalade 
Tomatensalade met rode uit 
Salade tropical (met kip, mais en ananas) 
 
Feijoada (schoten van zwarte bonen) 
Arroz fantasia (rijst met noten en kruiden) 
Vatapá (vis en garnalen in pindasaus met gember) 
Pompoen met cassave gekookt in kokosmelk 
Xinxim de galinha (kipschotel met noten) 
 
Pirao de arroz com leite de coco (rijstpudding met kokosmelk) 
Mussa de manga (mangomousse) 
 
 



Duits buffet 
Per persoon €20,00 
 
Desembrood 
Vlechtbrood 
Pretzels 
 
Paddenstoelensoep 
 
Kartoffelsalat 
Bohnensalat 
Rollmöps met mierikswortelsaus  
Kasseler rib & schinken 
 
Aardappelzuurkoolkoekjes  
Gebakken aardappelballen met hartige kwark 
Pfälzer pfannekuchenauflauf (met spinazie gevulde pannenkoeken) 
Currywurst 
Königsberger klopse (gehaktballen met citroensaus en kappertjes) 
 
Rote grütze (soepje van rode vruchten) 
Apfelstroedel  
Käsekuchen (gebakken kwarktaart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frans buffet 
Per persoon €22,50 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
 
Kruidenboter 
Klassieke olijventapenade met ansjovis en kappertjes 
Aioli 
 
Bijgerechten 
Een kiezen 
Huisgemaakte paté 
Zalmterrine met dille 
Quiche lorraine (met spek en champignons) 
Groene asperges met gedroogde ham 
Met rijstsalade gevulde tomaatjes 
 
Salades 
Twee kiezen 
Salade niçoise (romanosla met komkommer, sperzieboontjes, tomaat, ei, ansjovis) 
Tomatensalade met artisjokken en olijven 
Selderijsalade (bleekselderij, knolselderij, appel, frisse dressing) 
Gemengde groene salade met honingmosterd vinaigrette 
 
Warme basisgerechten 
Een kiezen 
Aardappeltjes uit de oven met roosmarijn 
Aardappelgratin (met kaas uit de oven) 
Paprika’s met rijst gevuld 
 
Warme groentegerechten 
Een kiezen 
Ratatouille (paprika, aubergine en courgette met tomaten) 
Geglaceerde worteltjes, pastinaken en raapjes 
Gegrilde venkel met roodlofsla en kerstomaatjes 
 
Warme vleesgerechten 
Een kiezen 
Coq au vin (kip gekookt in wijn) 
Pot au feu (runderstoofpot) 
Lamsvlees met Bretonse witte bonen 
 
Warme visgerechten  
Een kiezen 
Gepocheerde zalmforel met frisromige saus 
Tonijn met mosterd en ansjovis uit de oven 
 
Nagerechten 
Twee kiezen 
Amandelbavarois met frambozencoulis 
Salade van vers fruit 
Chocolademousse 
Tarte tatin (omgekeerde appeltaart) 
 



 
Grieks buffet 
Per persoon €22,50 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
 
Fava mezze puree van tuinbonen 
Tarama salata puree van viskuit 
Tzatsiki 
Skordalia puree van knoflook en amandel 
 
 
Olijven gemarineerd met ouzo 
 
Omeleta omeletpuntjes met kruiden 
Dolmades gevulde druivenbladeren met rijst, rozijnen, dille en pijnboompitjes 
Kalfstong op een bedje van okrabonen 
 
 
Pikantika fasolia salade met boontjes, spinazie tomaat en dilledressing 
Salade van watermeloen met geitenkaas en walnoten 
Witte kool salade met wortel en peterseliedressing 
 
Met rijst gevulde tomaten 
Spanakopita me tiri phyllodeegtaart gevuld met spinazie en kaas 
Vegetarische moussaka met aardappel, witte bonenpuree en aubergine 
Lamsstoofschotel met pruimen 
Zwaardvis met tomaat, venkel en olijven 
 
Achladakia-amigalota ‘peertjes’ van amandelspijs’ 
Citroencake met kokos 
Salade van vers fruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indiaas buffet 
Per persoon €17,50 
 
Papadums 
Bara’s 
Naanbrood 
 
Mangochutney 
Komkommerraïta 
Uiensambal 
Zoetzure groentepickels 
 
Komkommer kokossalade met zoete aardappel 
Palak raïta met tomaat (spinaziesalade met yoghurt en tomaat) 
 
citroenrijst  
Tamil nadu gemengde groeten 
Dhal (linzenpuree) 
Tandoori kip 
Lamsvleescurry 
 
Wortelamandelhalva 
Salade van vers fruit 
Lassi (frisse yoghurtdrank met munt) 
 
Indonesisch buffet 
Per persoon €17,50 
 
Kroepoek 
Empeng (notenkroepoek) 
Sambal Goreng Tomat 
Atjar Tjampoer (gemengde groenten in het zuur) 
Seroendeng (geroosterde kokos met pinda’s) 
Bawang Goreng (gebakken uitjes) 
 
Labab Tomat (tomatensalade) 
Lontong (koude kleefrijst in blokjes) 
Ijsberg-komkommersalade 
 
Nasi Kuning (gele rijst) 
Sajoer lodeh (gemengde groenten) 
Belado kentang (pikante aardappelblokjes) 
Roerbakgroenten met tofu 
Telor peniki (eieren in klappersaus) 
Rendang (rundvlees in santen)  
Ketjap kipkluifjes 
Pepesan Ikan (gemarineerde vis) 
 
Spekkoek 
Tropische vruchtensalade 
 



Italiaans buffet eenvoudig 
Per persoon €20,00 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
o.a. ciabatta, olijfbrood, landbrood, etc. 
 
Tapenade 
Tomatenboter met basilicum 
Licht pittig gemarineerde olijven 
 
Antipasti 
2 kiezen 
Kleine tomaatjes gevuld met ricotta, spinazie en pistachenoten 
Gegrilde en gemarineerde groenten b.v. courgette, aubergine, paprika, venkel 
Uienomelet met tuinkruiden (fritatta) 
Aardappelomelet 
Gemarineerde champignons 
Spinazietaart met ham of blauwe kaas 
Zalmrolletjes gevuld met aardappelsalade 
Sardientjes met pikante saus 
Gemengde koude vis gemarineerd in witte wijn 
Tacchino tonato (koud kalkoenvlees met tonijnmayonaise en kappertjes) 
 
Salades 
2 kiezen 
Tomatensalade met drie soorten tomaat en geitenkaas 
Groene bladsalade met parmezaan, pijnboompitjes en honingmosterdvinaigrette 
Venkelsalade met sinaasappel en muntdressing 
Herfstsalade met eikenbladsla, borlottibonen, groene asperges, tomaat, etc. 
Salade van rode rijst met borlottibonen, rode ui en peterseliedressing 
 
Warme vleesgerechten 
1 kiezen 
Kip cacciatore (jagerskip gestoofd in wijn met olijven) 
Lamsvlees met olijven gestoofd 
Polpette alla Joe Doggs (rundergehaktballetjes in tomaten-groente saus) 
Kalkoenborst gevuld met roosmarijn en salie en croûte (in een bladerdeegkost) 
 
Warme visgerechten 
1 kiezen 
Gepocheerde forel met fris-romige saus 
Tongfilets op Florentijnse wijze (met spinzie) 
  
Warme pastagerechten 
Een kiezen 
Rijsttaart met spinazie 
Pasta uit de oven met pompdori secci, kaas  & tomaten 
Macaroni met walnoten 
Ovenaardappeltjes met roosmarijn 
 



Groentegerechten 
Een kiezen 
Groentenpastei met seizoensgroenten 
Doperwtjes & tuinbonen met groene kruiden 
Venkel met tomaat gegratineerd uit de oven 
Sperzieboontje met wortel in tomatensaus gegaard 
Paprika’s gevuld met brocolli en kaas 
 
Nagerechten 
een kiezen 
 Frambozentaart 
Zachte amandeltaart met chocolade geglaceerd 
Chocolademousse 
Meloen met aardbeien 
Amandelbavarois 
Zachte chocoladetaart 
Salade van vers fruit 
Tira Misu 
 
Italiaans buffet uitgebreid 
Per persoon €27,50 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
o.a. ciabatta, olijfbrood, landbrood, etc. 
Crostini met olijven 
 
Tapenade 
Tomatenboter met basilicum 
Licht pittig gemarineerde olijven 
 
Antipasti 
2 kiezen 
Kleine tomaatjes gevuld met ricotta, spinazie en pistachenoten 
Gegrilde en gemarineerde groenten b.v. courgette, aubergine, paprika, venkel 
Uienomelet met tuinkruiden (fritatta) 
Aardappelomelet 
Tuinbonen met schapenkaas 
Gemarineerde champignons 
Spinazietaart met ham of blauwe kaas 
Zalmrolletjes gevuld met aardappelsalade 
Gemarineerde rauwe zwaardvis 
Mosselen met citroen 
Sardientjes met pikante saus 
Gemengde koude vis gemarineerd in witte wijn 
 
Koude bijgerechten 
Een kiezen 
Vitello Tonato (koud kalfsvlees met tonijnsaus) 
carpaccio (dun gesneden runderlende met parmezaanse kaas en eendenlever) 
Rifreddo (terrine van kalfsvlees, mortadella en ham met parmezaanse kaas) 



Zalmterrine met dille en citroen 
 
Salades 
Twee kiezen 
Insalata caprese (pruimtomaat, mozarella, basilicum) 
Tomatensalade met drie soorten tomaat en geitenkaas 
Groene bladsalade met parmezaan, pijnboompitjes en honingmosterdvinaigrette 
Venkelsalade met sinaasappel en muntdressing 
Herfstsalade met eikenbladsla, borlottibonen, groene asperges, tomaat, etc. 
Salade van rode rijst met borlottibonen, rode ui en peterseliedressing 
 
Warme vleesgerechten 
Een kiezen 
Ossobucco (runderschenkel uit de oven) 
Kip cacciatore (jagerskip gestoofd in wijn met olijven) 
Napolitaans konijn (in tomatensaus) 
Lamsvlees met olijven gestoofd 
Saltimbocca (kalfsvleesrolletjes met parmaham en salie) 
Polpette alla Joe Doggs (rundergehaktballetjes in tomaten-groente saus) 
Kalkoenborst gevuld met roosmarijn en salie en croûte (in een bladerdeegkost) 
Met pancetta omwikkelde kwartel uit de oven 
 
Warme visgerechten 
Een kiezen 
Gepocheerde forel met fris-romige saus 
Tongfilets op Florentijnse wijze (met spinzie) 
Tonijn uit de oven met mosterd/ansjovissaus 
  
Warme pastagerechten 
Een kiezen 
Rijsttaart met spinazie 
Flensjes gevuld met spinazie en ricotta uit de oven 
Ravioli met ricotta  
Lasagne met tomaten, aubergines & pomodori secci 
Lasagne met blauwe kaas & champignons 
Pasta uit de oven met pompdori secci, kaas  & tomaten 
Macaroni met walnoten 
Ovenaardappeltjes met roosmarijn 
 
 
 
 
Groentegerechten 
Een kiezen 
Met champignons gevulde courgettes 
Groentenpastei met seizoensgroenten 
Doperwtjes & tuinbonen met groene kruiden 
Venkel met tomaat gegratineerd uit de oven 
Sperzieboontje met wortel in tomatensaus gegaard 
Paprika’s gevuld met brocolli en kaas 



 
Nagerechten 
Twee kiezen 
Rijstpudding met ricotta 
Frambozentaart 
Kastanjechocoladetaart 
Zachte amandeltaart met chocolade geglaceerd 
Chocolademousse 
Meloen met aardbeien 
Ricotta met honing & sinaasappelrasp 
Amandelbavarois 
Zachte chocoladetaart 
Salade van vers fruit 
Tira Misu 
Panna cotta met frutti di bosco of koffie en amaretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mediterraan hapjesbuffet 
Per persoon €22,50 
 
Goed gevulde broodmand met diverse soorten brood 
 
Olijventapenade 
Tsatsiki 
Hummus  
Guacamole 
 
Gemarineerde olijven 
Plateau met kaas en vleeswaren 
 
Hapjes: 
5 kiezen 
Phyllodriehoekjes met feta en spinazie 
Champignonhoedjes gevuld met blauwe kaas 
Tomaatjes gevuld met ricotta, rucola en pistachenoten 
Fritatta di funghi (champignonomelet) 
Gegrilde en gemarineerde groenten (bv. aubergine, courgette, paprika, venkel) 
Tacchino tonato (koud kalkoenvlees met tonijnmayonaise) 
Zalmrolletjes gevuld met aardappeldille salade 
Sardines in pikante saus 
 
 
 
Salades : 
3 kiezen 
Pastasalade met zalm en dilledressing 
Griekse koolsalade met wortel en yoghurtdressing 
Spaanse vleessalade (biefstuk, lamsham, chorizo, paprika, olijven, rode ui) 
Taboulleh (cous-coussalade met tomaat en peterseliedressing) 
 
Warm: 
Paprika’s gevuld met brocolli en kaas 
Polpette alla Joe Doggs (Italiaanse gehaktballetjes in tomaten-paprikasaus) 
Met lamsgehakt gevulde artisjokken 
 
Na: 
Salade van vers fruit 
Baklava 
 
 
 
 
 
 
 



Mexicaans buffet 
Per persoon €20,00 
 
Maisbrood 
Bananenchips 
Nachos 
 
Pikante tomatensalsa 
Guacamole 
Salsa verde 
Uienringen in het zuur 
 
Empanadas gevuld met gehakt of kaas 
Tortas de papa aardappelkoekjes 
 
Mexicaanse koolsalade 
Auberginesalade met tomaat en groene paprika 
 
Arroz verde 
Chili sin carne vegetarische  bonenschotel 
Bloemkool in adobosalsa 
Kip in mole tomatenchocoladesaus 
Witvis in amandel koriander saus 
 
Budin de pina ananaspudding 
Flan de naranja gele vla met sinaasappel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Midden oosters buffet 
Per persoon €22,50 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
Dadels 
Gemarineerde olijven met koriander 
 
dips 
3 kiezen 
Auberginedip 
Hummus (kikkererwtendip) 
Tunesische wortelpuree met yoghurt en munt 
Labna (Gekruide “hangop”) 
Doeqqa (Gemalen noten, zeezout & kruiden) 
Gebakken knoflooksaus 
Syrische notensaus 
Turks/Marokkaans brood 
 
Bijgerechten 
1 kiezen 
Bloemkool met ansjovis 
Met lamsgehakt gevulde artisjokken 
Driehoekjes van phyllodeeg met feta en spinazie 
 
 
Salades 
3 kiezen 
Aardappelsalade uit Oman 
Salade van sinaasappel, grapefruit & zwarte olijven met een pittige kaneel dressing 
Taboulleh 
Tomatensalade met witte bonen en rode uiendressing 
komkommersalade met doppers & munt 
Salade van witte kool met wortel en peterselie-yoghurtdressing 
 
 
 
 
Basisgerechten 
1 kiezen 
Kruidige Bulghur met noten 
couscous 
Met rijst gevulde paprika’s 
Pilafrijst met tomaat en doperwten 
Rijst met orzo (pasta) 
 
 
 
 
 
 



Vegetarische gerechten/groentegerechten 
1 kiezen 
Falaffel 
Gepaneerde gebakken feta 
Linzen “gehakt” 
Eieren met lavendel 
Ma’aqoeda (gegratineerde gemengde groente) 
Groententajine met kikkererwten 
 
 
Gerechten met vlees 
1 kiezen 
Kipragout met appel & amandel 
Lamsvlees in dadelsaus 
Runderstoof met koffie 
Marrokaans konijn (in tomatensaus met wortel, courgette en aubergine, kan ook met kip) 
 
 
Gerechten met vis 
1 kiezen 
Marrokaanse visballetjes 
Witvis met spinazie 
Vis op Omanese wijze (met venkel en pittige kruiden) 
Witvis met tahinsaus uit de oven 
 
 
Nagerechten 
2 kiezen 
Natte griesmeelcake met citroen 
Pannenkoekjes 
Dadelgebak 
Kruidige rijstpuddinkjes met noten 
Abrikozenvla 
Salade van vers fruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hollands  
Per persoon €20,00 
 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
Kruidenboter 
 
Voorgerechten 
1 kiezen 
Kruutmoes (koude “soep” van karnemelk, gort, rozijnen, rookworst en kervel) 
Plateau met vis  
Oma’s groentesoep met balletjes 
Raapstelensoep (vegetarisch) 
 
Salades 
2 kiezen 
Botersla met appel, ei, ui en romige kerveldressing 
Komkommersalade met dille 
Salade van bietjes en zure haring 
 
Warme vleesgerechten 
1 kiezen 
Draadjesvlees  
Gehaktballen in jus 
Aardappelgerechten 
1 kiezen 
Aardappelgratin 
Nieuwe aardappels uit de oven 
Aardappelpuree 
Groentengerechten 
1 kiezen 
sperzieboontjes 
bloemkool met nootmuskaat  
schorseneren met een papje 
 
hangop met rabarber-appelcompote 
karnemelkbavarois 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spaans tapasbuffet eenvoudig 
Per persoon €17,50 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
 
Olijventapenade 
Aïoli 
 
Licht pittig gemarineerde olijven 
Gerookte amandelen 
 
Banderillas (Spaanse snackspiezen met o.a. kerstomaatjes, chorizo, manchegokaas) 
Tomaatjes gevuld met zalmsalade 
Tortilla de patattas (aardappelomelet) 
Groene asperges in serranoham gerold 
Sardines in pikante saus 
 
Salades: 
Tomatensalade met garnalen en olijven 
Groene salade met komkommer en dille 
 
Warme gerechten: 
Kipdrumsticks met knoflook en sinaasappel 
Albondigas (gehaktballetjes in amandelsaus) 
lamsmerquezworstjes 
Patatas bravas (pikante aardappel uit de oven) 
Visballetjes 
 
Nagerechten: 
Salade van vers fruit 
 
Spaans tapasbuffet uitgebreid 
Per persoon €25,00 
 
Broodmand met diverse soorten brood 
 
Olijventapenade 
Aïoli 
 
Licht pittig gemarineerde olijven 
Gerookte amandelen 
Pistachenoten 
 
Banderillas (Spaanse snackspiezen met o.a. kerstomaatjes, chorizo, manchegokaas) 
Tomaatjes gevuld met zalmsalade 
Plateau met Spaanse kaas en vleeswaren 
Tortilla de patattas (aardappelomelet) 
Groene asperges in serranoham gerold 
Medjouldadels met gerookte kipvulling 
Sardines in pikante saus 



 
Salades: 
Tomatensalade met garnalen en olijven 
Groene salade met komkommer en dille 
In sherry gemarineerde champignons 
 
Warme gerechten: 
Kipdrumsticks met knoflook en sinaasappel 
Albondigas (gehaktballetjes in amandelsaus) 
lamsmerquezworstjes 
Kikkerwten in rode uiensaus 
Patatas bravas (pikante aardappel uit de oven) 
Visballetjes 
 
Nagerechten: 
Salade van vers fruit 
Flan met sinaasappel 
 
 
Thais Buffet 
Per persoon €20,00 
 
Thaise hors d’oeuvre: 
Thaise dipsausjes 
Gember 
Geroosterde pinda’s 
Zoetzure komkommers 
Limoentjes 
kroepoek 

  
Maiskoekjes 
Met gehakt en garnaal gevulde komkommmer  

  
Mangosalade met gerookte kip, rode ui & limoen-kruidendressing 
Salade van komkommer, tomaat, waterkers met groene kruiden 
Salade met inktvis, garnalen, witvis met lente-uitjes dressing 

  
Gebakken rijst met paddenstoelen 
Roerbakgroenten met tofu 
Kipfilet met tomaat en zoetzure saus 
Curry van rundvlees & garnalen 
Vis met pittige tamarindesaus 

  
Bananen /kokosroom 
Tropische vruchtensalade 

 
 
 
 
  

 



Zuid Amerikaans buffet 
Per persoon €22,50 
 
Nachos 
Bananenchips 
Maisbrood 
 
guacamole 
Pittige tomatensalsa 

Bijgerechten 
3 kiezen 
Omelet gevuld met banaan of groente 
Canapée met avocado met garnalen 
Zalmpudding 
Aubergine paté 
Jamaïcaanse vleeskoekjes 
Tamales (gevulde maïsbladeren)Casavechips 
Empanadas (gevulde deegflapjes) 
Viskoekjes 
 
Warme vleesgerechten 
1 kiezen 
Kalfsvlees met pompoen 
Mexicaanse runderpot met bonen & tomatensaus 
Azteeks varkensvlees 
Konijn in chocoladesaus 
Stobá van geitenvlees met pruimen, tomaten etc.  
Aardappelrol uit de oven met gehaktvulling 
 
Warme visgerechten 
1 kiezen 
Viscurry met mango 
Gevulde inktvis 
Tonijn in tomatensaus 
Stokvis met appel 
Garnalenquiche 
Albondogas de pescado 
 
Warme bijgerechten 
1 kiezen 
Rijst met erwten in kokos 
Gevulde paprika’s met rijst en kaas 
Vier-kleuren rijst 
Zoete aardappel curry 
Bolo de espaguette (spagetti taart) 
Aardappelrol uit de oven met groentenvulling 

Warme groentegerechten 
1 kiezen 



Gemengde bonenschotel 
Bolo di spinazie 
gebakken bananen 
Pompoencurry 
Gebakken cassave 
  
Salades 
2 kiezen 
Escabeche (ingelegde visschotel) 
tomati na pikel (tomaten op azijn) 
Aardappelsalade met sperziebonen 
Maissalade met kip 
Auberginesalade met groene paprika 
Uiensalade met tonijn 
Witte koolsalade uit Mexico 
Bananensalade met avocado, bleekselderij, tomaat, komkommer, appel, banaan 
Gemengde bonensalade 
 
 
 
 
 
 
Nagerechten 
2 kiezen 
Tropische fruitsalade 
Bananen”brood” 
Flan de Naranjas 
Gevulde appels 
Kokos-ananas pudding 
Gemberbier 
Bojo (Surinaamse cassavetaart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zweeds buffet 
Per persoon €22,50 
 
Knackerbröd 
Roggebrood 
Desembrood 
 
Gekookte eieren met viskuit 
Haring op twee manieren ingelegd 
Gravlax (zalm in dillesaus gemarineerd) 
Leverpastei 
 
Komkommersalade 
Tomaten in ’t zuur 
Salade van gekookt rode bietjes 
 
Appelcompôte 
Cranberrysaus 
Zweedse gehaktballetjes 
Gestoofde rode kool 
“Janssons verzoeking”: aardappelgerecht met ansjovis uit de oven 
Lamsvlees met dillesaus 
 
Gebakken appelen in amandelpasta 
Soepje van gedroogde vruchten met wodka en zure room 
 
 


