
 

 

 
 

Koude schotels: 

Alle gerechten komen uit eigen keuken en zijn vrij van kunstmatige 

smaakstoffen en conserveringmiddelen. 

 

Huzarensalade  4  personen € 20,00 

    10 personen  € 40,00 

Huisgemaakte huzarensalade gegarneerd met o.a. sla, tomaat, augurken, fruit en 

vleeswaren  

 

Vegetarische schotel 4 personen  € 20.00 

    10 personen € 40,00 

     

Russisch ei   4  personen  € 40,00 

    10 personen € 80,00 

Huisgemaakte huzarensalade gegarneerd met o.a. sla, tomaat, ei, fruit,  gerookte 

paling,gerookte zalm , zoute haring, gerookte forel en Hollandse garnalen. 

  

Rode  zalmsalade  4  personen € 30,00 

    10 personen  € 60,00 

Huisgemaakte rode zalmsalade gegarneerd met o.a. sla, augurk, tomaat, 

komkommer, ei en gerookte zalm.  

 

Bittergarnituur de luxe:  Vanaf 10 personen € 5,75 p.p. 

6 luxe hapjes  

 

 



 

 

Borrel buffet:    Vanaf 20 personen € 14,75 p.p.    

Combinatie van verschillende luxe hapjes {5 stuks } uitgebreid met een salade 

buffet opgemaakt met diverse bijgarnituren. 

Bestaand uit:Huisgemaakte huzarensalade, aardappelsalade en eiersalade 

Warme Gehaktballetjes in pikante saus   

Geserveerd met; stokbrood en kruiden boter  

Op tafel plaatsen wij luxe nootjes. 

Verzorgd op locatie incl. borden en bestek  

 

Boeren Borrelbuffet:  Vanaf 20 personen € 17,75   

       

Combinatie van verschillende  luxe soorten worst en kaas soorten   

Salade buffet bestaand uit: Huisgemaakte  Huzarensalade, grove eiersalade en 

kip kerriesalade opgemaakt met diverse bijgarnituren. 

Gehaktballetjes in pikante saus  

Saté met pindasaus 

Geserveerd met; breekbrood , stokbrood en kruiden boter en roomboter. 

Op tafel plaatsen wij luxe nootjes 

Verzorgd op locatie incl. borden en bestek  

 

Sate` buffet:  Vanaf  20 personen  € 16,75 

     

Combinatie van : huisgemaakte Aardappelsalade , Griekse salade, saté met 

pindasaus , pittig gekruid gehakt geserveerd met taco`s, stokbrood ,kruidenboter 

en roomboter. 

Verzorgd op locatie incl. borden en bestek  

 

Galerie Buffet :  Vanaf  20 personen   € 21,75   

     

 Gerookte zalm gevuld met mon-chou en tuinkruiden 

 Hollandse garnalensalade met echte whisky saus 

 Verse rosbief op een salade bedje zeezout en peper uit de molen geserveerd met 
remouladesaus en een gevuld ei 

 Verse huzarensalade uit eigen keuken  



 

 

 Rijstsalade met o.a.  gerookte kip en fetakaas 

 Pasta salade met o.a. tonijn en olijven 

  Lauw warme Beenham met honing mosterd dressing 

 Gebakken reuzengarnalen in pikante saus 

 Begeleid met tapenade en sweet peppers 
Geserveerd met breekbrood, stokbrood , kruidenboter en roomboter  

Verzorgd op locatie incl. borden en bestek 

 

 

Wintekost: zolang de r in de maand zit! 

Hollands Stamppot  keuze buffet: 

Vanaf 20 personen  € 16,75 p.p. 

u kunt  3 gerechten uitzoeken boven 35 personen kunt u 4 gerechten uitzoeken  
 

O Erwtensoep met roggebrood en spek 
O Bruine bonen soep met roggebrood en spek 
 
O Groninger stoofschotel met stamppot bruine bonen 
O Groninger stoofschotel met Hutspot 
O Stamppot boerenkool met gebakken spek 
O Stamppot Zuurkool met rookworst 
O Stamppot spruiten met verse worst 
O Stamppot rauwe andijvie met gebakken spek 
O Chili con carne 
O Kapucijners met spekjes en verse worst 
Bijgerechten:  diverse passende zuren en mosterd 
 

Verzorgd op locatie incl. borden en bestek 

 

 

 

 

 


