
Koude buffetten vanaf 15 personen minstens 4 werkdagen op 

voorhand bestellen. 

Communiemaanden 2 weken op voorhand  bestellen! 

 

Prijslijst buffetten 

    

 
 
 

               Tel: 054 58 97 84 
               Statiestraat 94  
               1570 Tollembeek 
 
 

Tijdens de eindejaarsperiode zijn de koude buffetten uit deze folder niet te verkrijgen. 
Gelieve onze eindejaarsfolder tijdens deze periode te raadplegen. 
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Koude buffetten vanaf 4 personen 
 
- Tomaat of perzik /tonijn  +  6 vleessoorten 
(beenhamrolletje met asperges, ganda,rosbief, roti,kip,kalkoenbacon)  
 verse groenten,  
opgevuld ei/krabmousse, aardappelsla en 2 sausen  21.90€/pp 
- Tomaat/garnaal**  + 6 vleessoorten 
  verse groenten,  opgevuld ei/krabmousse, aardappelsla en 
  2 sausen (prijs kan aangepast worden naargelang dagprijs garnalen)           23,90€/pp 
- Gemengd vlees/visbuffet:(vanaf 6 personen) 4 werkdagen op voorhand te bestellen !   

    4 vleessoorten*, gerookte zalm, gerookte forelfilet, gekookte  
   roze zalm, verse groenten, opgevuld ei/krabmousse, 
   opgevulde perzik met tonijn, tomaat-garnaal, aardappelsla  
   en 2 sausen (prijs kan aangepast worden naargelang dagprijs garnalen)             28.90 €/pp 
* 4 vleessoorten: gandaham, beenhamrolletje met asperges, 
     kippewit, varkensgebraad 
** + rundsgebraad, ardeense ham  
 
FONDUESCHOTEL (vanaf 4 pers.) 
Een samenstelling fonduevlees met fruitgarnituur 
en 4 sausen.                      13,90 €/pp  
GOURMETSCHOTEL (vanaf 4 pers.) 
6 soorten vlees met groentengarnituur 
kruidenboter en 4 sausen.              13,90 €/pp 
KAASSCHOTEL (vanaf 5 pers.) 
Assortiment van fijne kazen. Gepresenteerd op kaasplank.      
Met vers gedroogd fruit en notenmengeling               
Vanaf 8 personen kan deze ook aangevuld worden met charcuterie  
of enkel als charcuterieschotel            18.90€/pp 
- Assortiment mini-broodjes             40 cent/st 
 
 
GROENTENPALLET   
Gemengde sla/gekookte princessen/tomaat/komkommers/ 
vers geraspte wortels/cresson/vinaigrette             6.50 €/pp 
Aardappelsla 7,90 €/kg  
Pastasalade  7,90 €/kg 
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BUFFET 1        € 25,90 pp 
                  (vanaf minstens 15 personen) 
 
 
 

- rundsgebraad op z’n italiaans met rucola/dennepitten/parmesaan 
- varkensgebraad 
- kippenfilets gebakken, met rijst en fruit 
- gandaham met meloen 
- opgevulde tomaten met garnaal*naargelang dagprijs kan prijs buffet aangepast worden 

- gerookte zalm 
- opgevulde eieren met krabmousse 
- perzik met tonijn 

 
 
groenten: bloemkool 
        geraspte wortelen 
        tomaten met vinaigrette 
        princessen met vinaigrette 
                gemengde sla 
 
sausen: cocktail, mayonaise, dressing maison 
 
aardappelsla, pastasla 
 
broodjes assortiment en boter 
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BUFFET 2                     € 26,90 pp 
               ( vanaf minstens 15 personen) 
 
 
 
 

- roze zalm belle-vue 
- tomaat met grijze garnalen*naargelang dagprijs kan prijs buffet aangepast worden 

- kippenfilets met rijst en fruit 
- opgevulde eieren met krabmousse 
- rundsgebraad op z’n italiaans met rucola/dennepitten/parmesaan 
- varkengebraad 
- italiaanse ham met meloen 
- lenterolletjes   

 
 
 
groenten: bloemkool 
        geraspte wortelen 
        tomaten met vinaigrette 
        princessen met vinaigrette 
                gemengde sla      
 
sausen: cocktail, mayonaise, dressing maison 
 
aardappelsla, pastasla 
 
broodjes assortiment en boter 
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BUFFET 3       € 28,90 pp 
                          (vanaf  minstens 15 personen) 
 
 
 

- roze zalm belle-vue 
- tomaat met grijze garnalen*naargelang dagprijs kan prijs buffet aangepast worden 

- gerookte zalm met garnituur, en honing mosterddressing 
- opgevulde eieren met krabmousse 
- rundsgebraad op z’n italiaans/rucola/dennepitten/parmesaan 
- varkensgebraad 
- perzik met tonijn 
- gandaham met meloen 
- lenterolletjes 

 
 
 
groenten: bloemkool 
        geraspte wortelen 
        tomaten met vinaigrette 
        gemengde sla 
        princessen 
 
sausen: cocktail, mayonaise, dressing maison 
 
aardappelsla, pastasla 
 
broodjes assortiment en boter 
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BUFFET 4        € 30.90 pp 
          (vanaf minstens 15 personen) 
 
 

- tomaat met grijze garnalen*naargelang dagprijs kan prijs buffet aangepast worden 

- roze zalm belle-vue met rivierkreeftjes 
- opgevuld ei met krabmousse 
- gerookt visbord( zalm/forel/makreel) honingmosterdvinaigrette 
- rundsgebraad op z’n italiaans met rucola/dennepitten/parmesaan 
- varkensgebraad 
- gandaham met meloen 
- gebakken kippenfilets  ( met rijst en fruit) 
- beenhamrolletje/asperges/vinaigrette/groentenbrunoise 

 
 
 
groenten: bloemkool 
                tomaten met vinaigrette 
        geraspte wortelen 
        gemengde sla 
        princessen met vinaigrette 
 
sausen: cocktail, mayonaise, dressing maison 
 
aardappelsla – pastasla 
 
broodjes assortiment/  boter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


