Catering Café-Zaal Bi-j Le-nie.
Indien u andere wensen heeft, kunt u dit aan ons aangeven.
Samen bespreken we een passend buffet voor u.
Wij zijn uiterst nauwkeurig in het kiezen van onze producten.
Daardoor streven we ook naar een uitstekende kwaliteit van onze buffetten.

Koud Buffet:
*Vanaf 10 personen.
1. Koude schotel, gevulde eieren, asperge in ham gerold.

Prijs p.p
€ 5,00

2. Koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaatjes (vlees/vis), asperge in ham
gerold, 4 soorten salades, fruit, varkensrollade (Koud), Bourgondische
vleessalade of kipsalade
€ 9,50
3. koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaatjes (Vlees/vis), asperge in ham
gerold,gemengde visschotel van zalm, forel, makreel en garnalen,
4 soorten salades, fruit.
€ 10,50
4. koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaatjes (vlees/vis), asperge in ham
gerold, gevarieërde visschaal (3 Soorten), 4 soorten salades, fruit, gevarieërde
vleesschaal (Koud vlees,3 soorten).
€ 13,50
5. gevarieërde visschaal(3 soorten), nieuwe haring, gevarieërde vleesschaal
(3 soorten),rosbief, gevarieërd patéplankje, franse kaasplankje, gevulde eieren,
asperge in ham gerold.
€ 13,50

Bijgerecht: Stokbrood met kruiden/roomboter.
Gevarieërd broodmand met kruiden/roomboter.

€ 0,75
€ 0,95

WARM BUFFET:
6. 3 soorten warm vlees ( 350 gr. p.p) Diverse broodjes.

€ 8,00

7. 3 soorten warm vlees ( 350 gr p.p), aardappelkroketjes, rijst,
gevarieërde broodjes.

€ 10,00

8. 3 soorten warm vlees (300 gr p.p), aardappelkroketjes, rijst, gevarieërde
broodjes,3 soorten salades en fruit.

€ 12,50

Warm/koud Buffet
9. koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaatjes (vlees/vis) asperge
in ham gerold, keuze uit 2 á 3 soorten *warm vlees, witte rijst, 3 soorten salades,
fruit, Gevariëerde broodjes.
€ 14,00
10. koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaatjes (vlees/vis), asperge
in ham gerold, keuze uit 2 á 3 soorten *warm vlees, witte rijst, 3 soorten salades,
fruit, gevarieërde broodjes, gevarieërde visschaal ( 3 soorten).
€ 16,50
11. Koude schotel, gevulde eieren, gevulde tomaatjes (vlees/vis) asperge in ham
gerold, keuze uit 2 á 3 soorten *warm vlees, witte rijst, 3 soorten salades, fruit,
gevarieërde broodjes, gevarieërde visschaal ( 3 soorten), gevarieërd patéplankje
frans kaasplankje.
€18,50
Bijgerecht: zalm met dille roomsaus.
Aardappelgrátin.

Warm vlees: (Keuze)
Kophaas met champignonroomsaus
Kip Pilaf
Varkens/kip saté in satésaus
Gehaktballetjes in tomatensaus
Beenham met mosterdsaus
Kip met saus (Specialiteit)
Sucade met bruine rouxsaus (Specialiteit)

p.p
p.p

€ 3,00
€ 0,95

Pikbuffet:
Pateitje met kipperagoût of soepje, Gemengde sla met
pijnboompitten en zongedroogde tomaten, 4 soorten vis
( Paling/forel/gerookte zalm/maatjes), koude schotel,
drie soorten salades, vers fruit, Mini aardappelkroketjes,
kophaasje met champignonroomsaus,bami/witte rijst,
bami pangang, kip pilaf, sate in satesaus, kroepoek,
Diverse tapas: kipspiesje, gefrituurde garnalen, Borrelpootjes,
peppersweet, /gevulde champignons, gevulde paprika,
Diverse brood, Diverse tapenade,kruidenboter.
Dit pikbuffet uitgebreid met een mooi kaasbuffet: Meerprijs van

€ 18,00

p.p

€ 2,00

Barbecue:
All-in. Onze barbecue is vanaf 10 pers. te bestellen.
Heeft u speciale wensen neem dan even contact op om deze wensen te bespreken.
5 stuks vlees p.p verdeeld over:
Gemarineerde speklap
Gebraden hielham
Gemarineerde halscarbonade
Gemarineerde rundersnitzel
Gemarineerde kipfilet
Varkenshaas sate
shaslicks/hawaispies
hamburger
grilworst
Koude schotel met gevuld ei.
Pastasalade
3 soorten Salades
Gemengd Fruit
diverse sauzen (Warm en Koud)
Stokbrood met kruidenboterDeze barbecue is uit te bereiden met vis. (meerprijs €2,p.p)
Inclusief barbecue en gas.

Diner:
Voorgerecht:
Kip / Zalmcocktail
Soep: Tomatensoep / rundvleessoep / lente uitjessoep / enz
inclusief stokbrood en kruidenboter
Hoofdgerecht: ( bestaande uit: 2 soorten warm vlees, 2 soorten groente,
slagarnituur en 3 soorten aardappelen)

€ 4,00
€ 3,00

€ 15,00

2 soorten vlees keuze uit:
*Varkenshaas met champignonroomsaus
*Kip pilaf
*Satevlees in satesaus
*Gehaktballetjes in tomatensaus
*Beenham met mosterdsaus
*Kip met saus. * specialiteit*
*Sucade met een bruine rouxsaus. *Specialiteit*
Andere vleesgerechten zijn bespreekbaar.
2 soorten groente Keuze uit:
Gemengde groente
Boontjes met geblancheerde ui / bloemkool / erwten met worteltjes
Witlof met ham en kaas
Seizoensgebonden: Asperges (meerprijs)
Sla met tomaat / komkommer
Krielaardappelen met spekreepjes
Aardappelkroketjes
aardappelgratin
Nagerecht:
Warme kersen / Bosvruchten / gemengd fruit
2 soorten Bavarois: Aardbeien / ananas / cappuccino / chocolade
Slagroom
U kunt ook voor een visgerecht kiezen (meerprijs afh. van dagprijs)
*gebakken zalmmoot met een romige vissaus/witvis met een romige vissaus.

€4,00

