Eekterbuffet € 16,50 p.p
Zalmsalade gegarneerd met vis en rauwkost
Rundvleessalade gegarneerd met vleeswaren en
gevulde eitjes
Stokbrood en kruidenboter
Rauwkost salade met heerlijke dressing
Kip in satésaus
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Provencaalse beenham met honingmosterdsaus
Gebakken krieltjes met champignons, ui en
spekjes
Witte rijst
Seizoensgroenten
Uit te breiden met:

Heerlijke gerookte zalmmoten € 2,50
Fruitsalade € 1,50
Meloen met coppa di parma € 1,50
Grand dessert € 5,00

Hapjes buffet € 13,50
Niet maaltijdvullend maar lekker tussendoor

Gevulde eitjes
Kaasplankje
Grillworst
Huzarensalade
Zalmsalade
Stokbrood met kruidenboter, pesto en tapenade
Kipstokjes met satésaus
Gehaktballetjes in een zoet-zure saus
Pikante kipkluifjes
Hartige taart
Scampi’s in knoflookmarinade

Smikkelbuffet € 6,50
Gevuld eitje
Wrap met roomkaas en zalm
Stokbroodje met brie, honing en walnoot

Cannenburgher buffet € 17,00

Kipstokje
Gehaktballetje in saus

Huzarensalade met ham en meloen
Tonijnsalade met gerookte zalm
Pastasalade met kip en pesto

Stokbrood met kruidenboter

Gemengde salade
Stokbrood met kruidenboter

Stamppot buffet € 11,50

Rollade met satésaus
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Pikante kipkluifjes
Witte rijst
Gebakken krieltjes met spek en ui
Groenten

Boerenkoolstamppot
Hutspot met bruine bonen
Zuurkool stamppot

Schnitzelbuffet € 14,50
Kleine varkens- en kipschnitzels
Gebakken champignons en ui
Gebakken paprika en spekblokjes
Gebakkken spiegel eitjes
Champignons saus
Strognoffsaus
Gebakken krieltjes met champignons, ui en spek
Vlaamse friet
Warme seizoensgroenten
Stokbrood met kruidenboter

Geserveerd met gebakken spekjes en garnituren zoals
jus, piccalilly, augurk en zilveruitjes

Rookworst
Speklapjes
gehaktballetjes
Uit te breiden met:
Ribbetjes
Verse worst
Stoofvlees
Appelmoes
Erwtensoep

Italiaans buffet € 15,50
Coppa di parma met meloen
Caprese salade met mozzarella, tomaat en verse
basilicum
Pasta salade met kip en pesto
Italiaanse broden, tapenade, pesto en kruidenboter
Lasagne Verde met veel verse groenten, gehakt en
bechamelsaus
Spaghetti bolognese met een rijkelijke vulling van
tomaat, gehakt en paprika
Penne carbonara met ham, spekjes, ui en
champignons
Uit te breiden met:

Gehaktballetjes in tomatensaus
Carpaccio
Knoflookgarnalen
Fruitsalade
Tiramisu
Visschotel
Salade met tonijn

Broodjes buffet € 9,75
Diverse mini broodjes opgemaakt met o.a.
Filet americain
Eieresalade
Carpaccio
Gerookte zalm
Roombrie
Kaas
Daarbij:
Beenham met honingmosterd saus
Rauwkostsalade
Huzarensalade
Stokbrood met kruidenboter

Lunch buffet € 13,00
Koffie, thee, jus d’orange en melk
Soep
Diverse broodjes
Plateau met 4 soorten vleeswaren
Plateau met 3 soorten kaas
Rundvleessalade
Zoet beleg
Vers fruit
Kroketten
Uit te breiden met:

Pasteitjes met ragout
Zalmsalade
Roerei en spek

Bij Eethuis Eekterzicht heeft u keuze uit
verschillende buffetten. Wij leveren al vanaf
15 personen aan u een compleet buffet op
locatie.
De buffetten zijn bedoeld als suggestie. Wilt u
heel wat anders, heeft u een ander budget,
geen probleem! Laat het ons weten. Het is
altijd mogelijk om vrijblijvend de
mogelijkheden met u te bespreken. Op
aanvraag houden wij rekening met:
Gluten (en andere) allergieën, vegetariërs en
kinderen. Het is ook mogelijk om diverse
aanpassingen aan te vragen. Zo kunt u
bijvoorbeeld diverse gerechten uit andere
buffetten combineren met dit buffet.

BBQ buffet 1 € 11,50
Varkenshaassaté
Hamburger
Karbonade
Kipfilet
Barbecue worst
Stokbrood met kruidenboter
Satésaus en knoflooksaus
Rundvleessalade, aardappelsalade, rauwkost en
meloen

BBQ buffet 2 € 15,50
Varkenshaassaté
Hamburger
Karbonade
Kip drumstick
Kipfilet
Barbecue worst
Speklapje
Stokbrood met kruidenboter, pesto en tapenade
Saté-, barbecue-, en knoflooksaus
Rundvlees- en aardappelsalade
Pasta salade met kip & pesto
Rauwkost salade
Meloen
BBQ uit te breiden met :
Shaslick
Varkensfiletlapje
Biefstukjes
Ribbetjes
Rib eye
Groentespies
Hawaï spies
Zalmpakketjes
Paprika met rijst Gemarineerde gamba’s

