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BOURGONDISCH BUFFET
Duurzaam en zonder onnatuurlijke toevoegingen

Buffet vanaf 25 personen

€ 30,-- p.p.

(incl. btw)

Het (H)eerlijk Anders Bourgondische buffet bevat hoofdzakelijk ingrediënten uit de eigen omgeving.
Rechtstreeks van de boer, de biologische bakker en altijd Vers, zonder onnatuurlijke toevoegingen.
Zodat u lekker kunt genieten, wetende dat het op de juiste manier is bereid.
Soep:
•
Goed gevulde tomatensoep met diverse grote Oerbroden met boter en kruidenboter.
`

Koude gerechten:
•
Salade van linzen, erwten, bonen, bospaddenstoelen en nootjes.
•
Weelderige stukken heel fruit.
•
Gegrilde groenten.
•
Hele Hollandse kazen.
•
Grove, hele worsten.
•
Charcuterie van gerookte en rauwe hammen.
•
Hele gepocheerde zalm met aardappelsalade.
•
Vis-terrines en gerookte vissoorten
Warme gerechten:
•
Gepofte aardappel met kruidenroomkaas.
•
Paella met grote garnalen, krabbenpoten en mosselen.
•
Gebraden Kalkoen.
•
Warme Canadese beenhaam met een honing –tijmsaus.

EXTRA Let op !!!
•
Bent u met meer dan 40 personen , dan komt er een extra gerecht bij :
Heel speenvarken gevuld met gehakt en tutti frutti.
Tip:
Bij dit buffet past een mooie Eindhovens biertje (De Oude Haas of De Witte Dame) en een mooie
streekwijn uit St. Oedenrode “De Heidewijn” ( Rood en witte droge, witte zoete en rosé ).
Uiteraard bij ons verkrijgbaar.
Servies ,bestek en reinigingskosten

.per persoon

€

2,25

Andere materialen zoals, buffettafels , tafels, stoelen, tap, koelkasten etc. zijn uiteraard bij ons te huren.
Ook leveren wij dranken ( bier van het vat, wijnen en frisdranken).
Deze en andere materialen zijn uiteraard bij ons te huren. Zie ook www.deverhuurcentrale.nl
**** Het is niet uit gesloten dat de gerechten allergenen bevatten. Is er iemand met een allergie? Dan meld het ons.
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