KOUDE EN WARME BUFFETTEN
(minimaal 20 personen)

Toscaans buffet koud- warm

p.p.

1750

p.p.

2500

(minimaal 20 personen)
• Salade Caprese met mozarella en tomaat
• Pastasalade
• Anti pasti, parmaham, olijven, pommodori
• Tagliatelle
• Lasagne
• Penne Carbonara
• Italiaanse balletjes in tomatensaus
• Stokbrood met kruidenboter en/of tapenade
• Foccacia
• Kwarktoetje met rood fruit

Koud warm buffet “de Heest”

(minimaal 20 personen)
• Meloenschotel met buitenlandse hamsoorten
• Salade Caprese met mozarella, tomaat en dressing
• Hollandse rauwkostsalade
• Carpaccio op een bedje van sla met dressing en
pijnboompitten
• Biefstuk stroganoff met champignons, paprika en afgeblust
met wodka
• Kip kerrieschotel
• Varkensrollade in Madeirasaus
• Gebakken krieltjes en /of aardappelgratin
• Stokbrood met kruidenboter
• Kwarktoetje met rood fruit

KOUDE &
WARME BUFFETTEN

Uit de keuken van uw Keurslager

smaakvol heerlijk
samen genieten

lekker

gevarieerd

voor ieder wat wils

dagvers

pure smaken
Nog niet kunnen vinden wat u zoekt, kijk dan eens in onze
folder: “Broodjes & Buffettenfolder”
Of op www.harmsen.keurslager.nl
• Buffetten minimaal 24 uur van tevoren bestellen.
• Bezorgen kan alleen in overleg, kosten afhankelijk van de
afstand.
• Buffetten worden standaard geleverd zonder borden en
bestek.
• Wanneer u wilt, huren wij die voor u à € 0,50 p.p
• Wanneer wij de apparatuur, borden, bestek, e.d. voor u
afwassen rekenen wij daarvoor € 1,00 p.p.

Harmsen, vlees & maaltijden
Dorpsstraat 6a, Diepenveen
T. (0570) 59 12 75
info@harmsen.keurslager.nl
www.harmsen.keurslager.nl

Harmsen,
vlees & maaltijden
Lekker, vers én gezond!

Hapjes en Broodjes

KOUDE EN WARME BUFFETTEN

(minimaal 12 personen)

(minimaal 20 personen)

Hapjesbuffet
•
•
•
•
•

p.p.

1195

Stokjes varkenssaté in saus
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Broodje beenham met beenhamsaus
Rundvleessalade in bowl
Stokbrood met kruidenboter

Broodjesbuffet

p.p.

1250

Diverse soorten luxe broodjes onder andere belegd met:
( 3 stuks p.p, minimaal 10 personen.)
• Filet Americain met een uitje
• Rundercarpaccio
• Beenham met beenhamsaus
• Parmaham met rucolasla
• Belegen kaas
• Zalmcarpaccio
• Kopje Diepenveense mosterd- of Tomatensoep

Saté met brood

		

p.p.

p.st.

325
325

(minimaal 15 stuks)
• Met koolsla en barbecuesaus

		

Warme gerechtenbuffet

p.p.

1250

p.p.

1500

(minimaal 20 personen)
• Goulash, gesmoord rundvlees met parika
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Lamscurry, gestoofd lamsvlees met groente met kerriesaus
• Boeuf Bourguignon, rundvlees in rode wijn saus, spekjes, ui en
champignons
• Witte- of groenterijst

Koud warm buffet “Veldzigt”
p.st.

325

p.st.

325

( minimaal 15 stuks)
• Gebakken shoarmavlees met chaving dish
• Met pitah broodjes, sla, shoarma- en knoflooksaus

Broodje pulled porc

1100

(minimaal 20 personen)
• Nasi en Bami
• Runderreepjes in zwarte bonensaus
• Babi pangang
• Kippendij in Oosterse saus
• Varkenssatéstokje in saus
• Atjar en Kroepoek

( minimaal 15 stuks)
• Plakken beenham in chaving dish
• Met verse bolletjes en beenhamsaus

Broodje Shoarma 		

p.p.

(minimaal 20 personen)
• Grote gebakken Wienerschnitzel
• Gebakken champignons, ui en spekjes
• Champignonroomsaus
• Gebakken aardappeltjes met mayonaise
• Gemengde groente
• Rauwkostsalade

Oosters buffet

( minimaal 15 stuks)
• 3 stokjes varkenssaté met saus in hotpot.
• Met vers gebakken stokbrood

Broodje warme beenham

Oostenrijks buffet 		

p.p.

1850

(minimaal 20 personen)
Al jaren achtereen een zeer succesvol buffet!
• Rundvleessalade met eitjes, beenham, asperges en diverse
vleeswaren
• Zalmsalade met vers gerookte zalm, paling en garnalen
• Aardappelsalade met spekjes en buitenlandse hamsoorten
• Sallandse beenhamschotel met beenhamsaus
• Meloenschotel met buitenlandse hamsoorten
• Vers fruitsalade
• Stokbrood met kruidenboter
Warm:
• Kip pilav, kip in zoete saus met vruchten
• Varkenshaas met champignonroomsaus
• Runderlende in rode wijnsaus
• Aardappelgratin en/of gekookte rijst

