Buffetten
Soep met broodjes en kruidenboter vooraf:

€ 4,00 p.p.

Tomatensoep met rundvlees
Mosterdsoep met Drentse droge worst
Verse Groentesoep met gehaktballetjes
Minestronesoep met pasta
Salade buffet:

€ 18,50 p.p.

Huzarensalade, Rundvleessalade, Aardappelsalade
Stokbrood met kruidenboter
Spareribs zoet/pittig afgelakt
Frites met mayonaise
Kip in satésaus
Diverse koude sauzen
Oma Hofsteenge’s Stamppot buffet:

€ 18,50 p.p.

Beenham in mosterdsaus
Gebakken speklappen
Rookworsten
Stamppot Boerenkool met gebakken spekjes (of stamppot andijvie)
Stamppot Zuurkool
Stamppot Hutspot (of stamppot snijbonen)
Diverse zuren met piccalilly
Buffet Mediterrane:

€ 20,00 p.p.

Glaasjes Gazpacho
Verse tonijnsalade
Carpaccioschaal met rucola, mosterddressing en pijnboompitjes
Feta salade met komkommer en zongedroogde tomaatjes
Mozzarella en pastrami salade
Scaloppa al vino bianco
Spaghetti bolognese
Tagliatelle groene pesto saus
Roomkaas, olijven, pesto, tapenade, tzatziki, kruidenboter
Focacciabrood en olijvenbrood

Dieet wensen of vegetarisch? Geen probleem vraag naar onze mogelijkheden.

Koud warm buffet Hofsteenge:

€ 28,00 p.p.

Salade Caprese, mozzarella, tomaat en basilicum
Verse tonijnsalade
Carpaccio schaal met rucola, mosterddressing en oude kaas
Varkenshaas in satésaus
Gamba’s met knoflook en rode peper
Gehaktballetjes in zoet/zure saus
Bourgondische gebakken aardappelen met ui en spek
Frites
Warme verse groenten
Ambachtelijk brood met dips en diverse koude sauzen
Koud warm buffet Deluxe:

€ 31,50 p.p.

Verse visschaal met verschillende soorten verse vis
Luxe vleesschaal met diverse soorten vlees
Pasta salade met mozzarella, zongedroogde tomaat en komkommer
Carpaccio schaal met rucola, mosterddressing en oude kaas
Biefstuk in pepersaus
Varkenshaas in groene pestosaus
Zalm in wittewijnsaus
Bourgondisch gebakken aardappelen met ui en spek
Frites
Warme verse groenten
Ambachtelijk brood met dips en diverse koude sauzen
Na het diner genieten van een dessert:
Koffie/thee met bonbon
Italiaanse ijskar met 3 verschillende soorten ijs, slagroom en vuurwerk
Grolloër Bokkenpoot met ijs en slagroom
Luxe dessertbuffet met diverse soorten ijs, bavarois en vuurwerk

€ 2,50 p.s.
€ 5,50 p.p.
€ 7,00 p.p.
€ 9,00 p.p.

Dieet wensen of vegetarisch? Geen probleem vraag naar onze mogelijkheden.

