Buffetsuggesties
Voor groepen vanaf 16 volwassenen
Koud en warm buffet Lauwersoog
€ 34 per persoon
Soep van het seizoen
Bijvoorbeeld, Mosterdsoep, Tomaten paprika soep, Vissoep of Bospaddestoelensoep
Focaccia, ciabatta en stokbrood met diverse soorten boter en tapenades
Ambachtelijke salade van aardappel en zalm gedrapeerd met gerookte vissoorten
Vegetarische salade met diverse soorten knapperige groenten en dressing
Salade van schelpjespasta met kipfilet, mozzarella, olijven, pesto en sla
Sukade van kwelder-runderen gestoofd met een kruidige jus
Saté van varkenshaas met geroosterde bloemkool en pindasaus
Boerderij kipfilet met rode paprika en tuinerwten in kerriesaus
Kabeljauw van de Noordzee met milde mosterdsaus
Verse patat, aardappel gratin, gekruide rijst en seizoen groenten
Diverse soorten ijs, seizoensfruit en geslagen room
Bavarois passend bij het seizoen, warme mini choco muffins
Aardbeien-, karamel-, en chocoladesaus
Koud en Warm buffet Lauwersland
€ 28 per persoon
Soep van het seizoen
Bijvoorbeeld, Mosterdsoep, Tomaten paprika soep, Vissoep of Bospaddenstoelensoep
Focaccia, ciabatta en stokbrood met diverse soorten boter en tapenades
Vegetarische salade met diverse soorten knapperige groenten en dressing
Salade van schelpjespasta met kipfilet, mozzarella, olijven, pesto en sla
Procureurmedaillons met gebakken ui, paprika en paddenstoelen
Kipsaté met jalapeno pepers, zilver ui en chunky pindasaus
Noordzee vis met peen, ui, zeekraal en witte wijnsaus
Verse patat, aardappel gratin, gekruide rijst en seizoen groenten
Diverse soorten ijs, seizoensfruit en geslagen room
Aardbeien-, karamel-, en chocoladesaus
Koudbuffet Lauwersmeer
€ 16,50 per persoon
Ambachtelijke salade van aardappel en zalm gedrapeerd met gerookte vissoorten
Vegetarische salade met diverse soorten knapperige groenten en dressing
Rundvleessalade met Amsterdamse zuren en kruiden-ham reepjes
Salade van schelpjespasta met kipfilet, mozzarella, olijven, pesto en sla
Focaccia, ciabatta en stokbrood met diverse soorten boter en tapenades

Buffetsuggesties
Voor groepen vanaf 16 volwassenen
Kinderbuffet Sil en Lobke
Verse frietjes met appelmoes
Mini snackjes met verschillende sausjes
Poffertjes met poedersuiker
Mini pizza’s
Knakworstjes op brood

€ 14,50 per persoon

Afsluitend mee eten met het dessertbuffet van de volwassenen of een eigen kinderijsje
Zomerstamppotbuffet

€ 23,75 per persoon

Milde mosterdsoep met preiringetjes en snippers gerookte zalm
*
*
*
Heerlijk kruimige aardappels gestampt met:
Spinazie en rode ui met geroosterde pinda’s
Snijbonen met witlof en zoete spekjes
Rucola en zongedroogde tomaatjes met geitenkaas
Pittig gekruide gehaktballetjes met limoen-korriandersaus
Verse gegrilde worstjes en karbonaadjes
*
*
*
Brownie van chocola met citrus-ijs en frambozen coulis
Winterstamppotbuffet
Stevige en goedgevulde erwtensoep
*
*
*
Boerenkool met stukjes ui en paprika
Grove hutspot van peen en ui
Rauwe andijvie met boerenkaas en spekjes
Zuurkool met ananas en kerrie

€ 23,75 per persoon

Slagers rookworst, Hooglanderstoof
Speklappen en gehaktballetjes
Amsterdamse zuren en compotes
*
*
*
Apfelstrüdel met vanillesaus en ijs
Alleen hoofdgerechten-stamppotbuffet

€ 16,50 per persoon

