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Café Party Boerderij

Prijzen van consumpties voor gezelschappen
Koffie / Thee
Frisdranken
Bier
Fristi / Chocomel / Jus d’orange
Alcohol vrij bier
Trappisten bier
Binnenlandse jenevers
Wijn / Sherry / Vermouth / Port
Baileys / Tia Maria / div. Likeuren
Whisky / Vodka / Gin / Campari / Rum
Mix dranken
(voor vijf uur durende feest.)

per kopje
per glas
per glas
per flesje
per flesje
per glas
per glas
per glas
per glas
per glas
per glas

1.75
1.80
1.90
2.05
2.25
3.15
1.95
2.90
3.30
3.30
3.50

- De prijzen bij minder dan 100 Gasten worden stapsgewijs met 2% verhoogd
99-75=2% -- 74-65=4% -- 64-55=6% -- 54-40=8%
- Gezelschapen minder dan 40 volw. personen gelden de standaard prijzen.( mits geen bediening )
- Feesten zonder bediening krijgt U korting
- De mogelijkheid is er om de consumpties af te kopen.
Welkomst drank
Champagne : - Brut
- Peach-cider (perzik)
- Prosecco

per glas
per glas
per glas

5.35
2.60
2.60

Consumptie Receptie:
Een receptie waar wel een feestavond bij aangesloten is, heeft u feestprijzen.
Recepties waar geen feestavond bij aangesloten is, worden de standaard prijzen verrekend.

(Alle prijzen onder voorbehoud)
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ONTVANGST / HAPJES VOOR MEE ROND TE GAAN OP UW FEEST.
Gebak:
Slagroom soesjes
Gesorteerd gebak
Petit four
Chocolade bol
Mini chocolade bol
Grote bonbon
Diverse soorten hapjes:
Gemengde pinda’s
Carpaccio klein (4 plakjes zonder ingr.)
Met: sla, dressing, pijnboompitjes, spekjes en Parmezaanse kaas
Carpaccio groot (9 plakjes al in)
Luxe toast
Gesorteerde hapjes
Caribische hapjes
Kaasgarnituur
Kruidenquiches
Mini worstenbroodje
Gevuld eitje
Garnalen op een gebogen vork
Kip in spek gerold
Zalm met sesam
Champignon gevuld met kaasmoes
Drumstick
Twee stokjes saté met stokbrood
Huzarensalade
Pasteitje kipragout of champignon
Stamppotje wortelstamp, boerenkool
Met gehaktballetje of rookworst
Snacks:
Bourgondische bitterballen(groot)
Bitterbal
Gemengde snacks
Mini gehaktballetje pindasaus
Puntzak friet - met
Broodjes:
Dicht broodje
Open broodje, 2 halve
Broodje kroket/frikadel
Luxe broodje, belegd één halve
Mini belegde broodjes
Gevulde boerenbrood (sandwiches 36 stuks)
Worstenbroodje
Warm vlees op een bordje met stukjes stokbrood, saus

1.15
2.25
2.25
3.15
2.15
0.85

0.35
2,50
4.00
8,50
1.20
1,20
1,40
1.10
0.70
1.10
1,10
1,05
1,10
1,10
1,00
1.90
3.10
2.50
3.55
3,00

0,60
0.35
0,35
0.45
2.30

2.10
2.20
2.40
1.75 zie blz. 8
1.50 zie blz. 8
64.20 zie blz. 8
2.10
3.15
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KOUDE / WARME VOORGERECHTEN EN HOOFDGERECHTEN DINER
Koude voorgerechten:
*
Coupe gevuld met kipcocktail
*
Coupe gevuld met krabstickcocktail
*
Coupe gevuld met noorse garnalencocktail
*
Carpaccio van ossenhaas met rucola,pijnboompitjes en spekjes
Bij alle voorgerechten is er toast en roomboter
Soepen
*
Tomaten crèmesoep
*
Franse uiensoep
*
Heldere bouillon met vlees en groenten
*
Verse aspergesoep ( seizoen)
*
Heldere ossenstaartsoep met vlees/groenten en madeira
*
Heldere kervelsoep met kip en tomaat
*
Gazpacho : tomatensoepje (is met knoflook) let op is koud
**
Toost met kruidenboter

€
€
€
€

6.65
6.65
6,65
8,50

€
€
€
€
€
€
€
€

3.30
3.30
3.50
3.50
3.80
3.80
3.40
0.90

Vishoofdgerechten:
buffet
*
Gepocheerde rode zalm
€ 16.85
*
Tongrolletjes gevuld met graved laks
€ 16.85
*
Rode zalm gevuld met zalmmousse en kruiden
€ 16.85
*
Pangarolletjes gevuld met zalmmousse
€ 16.85
Bij alle visgerechten kunt u kiezen uit kreeftensaus of dillenmosterdsaus
Vleeshoofdgerechten:
*
4 Gev. Speenvarken in whisky -pepersaus
*
Varkenshaasje in champignonmosterdsaus
*
lamsfilet in honing-tijmsaus
*
Kalkoenhaasje ( gevuld met farce van pruimen) in stroganoffsaus
*
2 kalfsoester in calvadossaus met appel en rozijntjes
Alle hoofdgerechten zijn inclusief pommes-gratin, gestoomde krieltjes,
2 dagverse salades
Extra warme groenten garnituren( keuze uit 2 soorten )
*
Haricotsverts opgebonden met een spekje
*
Witlof met kaas gegratineerd
*
Tuinboontje in room gekookt met uitje en spekjes
*
Koninginnenmelange (bloemkool, worteltjes en broccoli)

kinder menu:
*
Friet met gemengde snacks en mayonaise

buffet
€ 16.85
€ 16.85
€ 17.40
€ 15.90
€ 16.80
frieten en
€ 2.50 p.p.

€ 6.25 p.p.

- De keuze die u maakt kan uit maximaal twee verschillenden gerechten zijn uitgezonderd de
koude voorgerechten.
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Desserts
Grand dessert (buffet) p.p.

8.75

Flensjes met sinaasappelsaus
Omelet siberiënne (vanille, roomijs met cake en eiwitschuim)
Kaneelappeltjes met karamelsaus
Chocolademousse
Geslagen gezoete room

Kersen dessert (buffet) p.p.

6,35

Warme kersen in gebonden saus
Omelet siberiënne (vanille, roomijs met cake en eiwitschuim)
Geslagen gezoete room

Kersen dessert de luxe (buffet) p.p.

8.25

Warme kersen in gebonden saus
Cake omelet siberienne ( vanille, roomijs en eiwitschuim)
Geslagen gezoete room
Vers fruit en slagroom

Mousse trio ( in één glas) p.p

3.95

* Bitterkoekjes mousse
* Advocaat mousse
* Chocolade mousse
IJS (op een plateau) p.p.
* IJs met slagroom
* IJs met vers fruit en slagroom

3.95
4.60

Softijs ( in een sorbet glas) p.p.
*
*

Softijs met slagroom
Sorbet (softijs met vruchten en slagroom)

3.85
4.50
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Hapjes buffet koud/warm
Kaas

4 soortenkaas
In stukjes geserveerd op kaasplanken

Worst:

4 soorten worst
In stukjes geserveerd op schalen

Salades:

Kipsalade
Zalmsalade
Eisalade
Krabsalade
Geserveerd in glazen schalen

Diverse broodsoorten:
Stokbrood
Oreganobrood
Knoflookbrood
Toastjes
Geserveerd in stokbroodmanden
Knoflookolijven, pomodoritomaten, augurken
Tapenade van pomodori tomaten
Foccacioborrelhapjes
Belegde mini sandwiches van wit brood
Boters:

Kruidenboter
Tapinade boter

Warme gerechtjes:
Mini Kruidenquiches
Gehaktballetjes in ketjapsaus
Gemarineerde kipsaté in satésaus
Geserveerd in rechauds.
Dit buffet is bedoeld als hapjes buffet niet als een buffet waar mensen echt van moeten eten.
Wij zetten hier meestal gebaksbordjes met een vorkje bij.
Prijs per persoon € 18,50 p.p.
Zonder de warme gerechten komt het buffet op € 11.30 p.p.

Minimaal 25 personen
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Tapas
Tapas : Samen stellen door U zelf,dat kan ook.
( Deze worden uitgeserveerd )
*

*

Koude tapas a € 1,10
Warme tapas a € 1.30

Tapas Buffetten
Tapas Buffet € 24.45 p.p.
Door het buffet tot max. 4 hapjes te verkleinen.
Tapas Buffet € 28.50 p.p.
KOUD:
Quattro collori hapjes met verschillend beleg
Lepel met zalmmousse afgegarneerd met zalmeitjes
Mini broodjes belegd met graved laks
Stokbroodsneetjes belegd met parmaham en pesto
Gemarineerde gamba’s aan een prikker
Mossel in schelp met witvis en halve scampi aan prikker
Bruchetta tonijnmayonaise
Gerookte zalm met kaas in dillensaus
Tortilla met mon-chou en pesto
Olijf omwikkeld met ansjovis, kruidenkaas en pomodori tomaat
In gember teriyaki gemarineerde gevulde champignons
Bakje met kruiden mon-chou afgegarneerd met stokje pomodori toast en roma tomaat
Coppaham met meloen
WARM IN RÉCHAUD:
Pittig gehaktballetje met sesamzaadjes
Gemarineerde kipfilet in een jasje van spek met cumberlandsaus
Varkenshaasstukjes zoet gemarineerd in soja saus
Gehaktballetjes met abrikoos in zoetzure saus
Gemarineerde kipspies met pruimen in een ketjapsaus
Gepocheerde rode zalm met sesamzaadjes in chili saus
Mini kruidenquiche.
Kipjuweeltjes in zoetzure saus
Gebakken inktvisringen(2p.p.)
Merquez worstjes(2p.p.)
minimaal 10 pers.
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HIGH TEA








4 soorten sandwiches met omelet,gerookte kalkoen,gerookte zalm, kaas
Focaccia hapjes met honing
Slagroom soesjes
tompouces
zoete scone met rozijntjes met jam en geslagen room
1 soort roomboter cake : chocolade met vanillecake
2 soorten taartpuntjes : 1 met vruchtenbavarois en 1 met chocolade

€ 12.95 excl. dranken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luxe open broodjes
* Roombrie
* Ardennerham

* Tataar
* Zalmsalade

* Goudse kaas
* Gerookte meerval

* Eisalade
* Gerookte zalm

* Gerookte man
* Gerookte meerval

* Gerookte zalm

á € 1.75

Mini belegde broodjes
* Goudse kaas
* Ardennerham
á € 1.50

* Gevulde brie
* Zalmsalade

Gevuld boerenbrood:

Een groot uitgehold licht bruin brood, van de vulling zijn 36 sandwiches gemaakt, belegd met:
*6x Gerookte zalm/sla
*6x Goudse kaas/sla
*6x Gekookte ham/sla
*6x Krabsalade/sla
*6x Omelet/sla
*6x Zalmsalade/sla
Per brood €64,20
Extra losse sandwiches á €1.45

Volkoren briochetoren:
Ronde toren bestaande uit 36 sandwiche's verdeeld over 6 lagen belegd met:







eisalade
omelet
gerookte pangasiusfilet
gerookte zalm
goudse kaas
gekookte ham

€ 33,25
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sandwichbrood:
Groot ovaalvormig brood gevuld met 48 mini sandwiche's van waldcorn,maïs
en oreganobrood:

Gerookte zalm/sla

Jong belegen kaas/sla

Omelet/sla

Achterham/sla

Boursin/sla

Gerookte pangasiusfilet/sla
€ 44,90

Lunchbrood:
Sandwichbrood uit 45 hapjes verdeeld over 6 soorten beleg:







Gerooktezalm met mosterdillesaus
Gravedlacks met dille
ossenworst
boursin
filet american
kruidenkaas

Hapjes worden opgerold in div. Broodsoorten en geserveerd in een sandwich brood.
Per brood
€ 52,25

Engelse sandwiche’s:
bereid met verschillende broodsoorten zonder korst belegd met:


kaas met gembersiroop en ijsbergsla



gerookte zalm met mosterdillesaus en ijsbergsla
boursin met honing en ijsbergsla
salade met ijsbergsla
gegrilde ham met pesto en ijsbergsla





Per assortiment van 10 stuks(of 20 mini sandwiche's)
€ 18,00 per assortiment
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Barbecue
Minimaal 30 volw. pers.

Barbecue: de maas € 17.20 p.p.
2 kipsaté
Hamburger
BBQ worstje
Shaslick
Div. salades, sauzen, stokbroden en kruidenboter
Barbecue: het veerhuis € 20.80 p.p.
Shaslick
Saté (van ossenhaas)
2 kipsaté
Hamburger
BBQ worstje
Scampi spies
Div. salades, sauzen, stokbroden en kruidenboter

Salades:
-Huzarensalade
-Tomatensalade met mosterddressing
-Aardappelsalade met prei en spekjes -Komkommersalade met frambozendressing
-Fruitsalade
-Rauwkostsalade met vinaigrette dressing
-pasta salade met appel
-Zoetekoolsalade en knoflook en rozijntjes
Sauzen:
- Zoetzure saus
- Ravigotta saus

- Monagaskaruitjes
- Cocktailsaus

- Satésaus

Extra:
Friet € 1.20 p.p.

Consumptie Barbecue:
Als de gasten de consumptie zelf moeten betalen wordt de standaard café prijzen berekend.

(Bij minder dan 30 personen zijn er overhead kosten van € 8.00 per persoon)
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KOUD BUFFET
* € 16.25 *

1. Mooie plakjes dun uitgesneden rosbief op een bedje van zelfbereide huzarensalade
afgegarneerd met gevulde eitjes en omringd met afwisselende salades

2. Op zeer fraaie wijze uitgeholde meloen met meloenpartjes en afgegarneerd met fruit.
Daarvoor liggen mooie trosjes blauwe druiven en heerlijke plakjes ardennerham,
omringd door gevulde eitjes.

3. Plakjes fricandeau op Bourgondische wijze bereid op een bedje van zelfbereide
huzarensalade afgegarneerd met gevulde eitjes en omringd door: gekookte pruimen,
gemarineerde artisjokharten met gesnipperde paprika, peertjes op Poire William likeur,
eisalade met gesnipperd uitje en peterselie en vijgen op rozemarijnsiroop.

4. Zeer mooie puntasperges (in seizoen vers) op een bedje van zelfbereide huzarensalade
gegarneerd met gevulde eitjes en rijkelijk omringd door heerlijke verse gepekelde en
gekookte ham.

5. Plakjes vers gekookte ossentong op een bedje van zelfbereide huzarensalade afgegarneerd
met gevulde eitjes en omringd door: selderijsalade met boerenjongens, waldorfsalade
gegarneerd met walnoten, een zoete koolsalade met knoflook en rozijntjes, op Napoleon
Mandarin likeur geweekte mandarijntjes en artisjokbodems in dressing gemarineerd met
paprika.

6. Een goudbruine uitgebeende kip gevuld met aardappelsalade bereid met uitgebakken
spekjes en prei, gegarneerd met vers gebakken tranches kipfilet. De hele schaal is rijkelijk
gevuld met verse ananas, verse aardbeien, verfrissende zoetzure pompoenblokjes.
De salades waar alle schalen mee gegarneerd zijn kunnen afwijken door de wisseling
van producten in het seizoen.

11. Driehoekschaaltjes:
cocktailsaus
ravigottesaus
monagaskaruitjes
kruidenboter

Zwarte paella pannen:
tomaatsalade
komkommersalade
vers stokbrood

**Minimale afname 30 personen**
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KOUD BUFFET
* € 18.95 *

1. Mooie plakjes dun uitgesneden rosbief op een bedje van zelfbereide huzarensalade
afgegarneerd met gevulde eitjes en omringd met afwisselende salades.

2. Op zeer fraaie wijze uitgeholde meloen met meloenpartjes en afgegarneerd met fruit.
Daarvoor liggen mooie trosjes blauwe druiven en heerlijke plakjes ardennerham,
omringd door gevulde eitjes.

4. Zeer mooie puntasperges (in seizoen vers) op een bedje van zelfbereide huzarensalade
gegarneerd met gevulde eitjes en rijkelijk omringd door heerlijke verse gepekelde en
gekookte ham.

6. Een goudbruine uitgebeende kip gevuld met aardappelsalade bereid met uitgebakken
spekjes en prei, gegarneerd met vers gebakken tranches kipfilet. De hele schaal is rijkelijk
gevuld met verse ananas, verse aardbeien en verfrissende zoetzure pompoenblokjes.

7. Zelfbereide vleespaté of visterrine met vulling naar keuze in tranches omhoog gelegd,
gegarneerd met appeltjes en gemarineerde pompoensalade.

8. Rode zalm mootjes uit de rivieren van Schotland opgemaakt met komkommer en blauwe
druiven op een bedje van zelfbereide huzarensalade omringd door uitgeholde tomaatjes
gevuld met krabsalade. De schaal is afgegarneerd met rivierkreeftjes en fruit van het
seizoen.

9. Stukjes heerlijk gerookte forel afgegarneerd met een krabstukje en peterselie op een bedje
van zelfbereide huzarensalade omringd door artisjokbodems met opgespoten zalmmousse en
vers fruit van het seizoen.
De salades waar alle schalen mee gegarneerd zijn kunnen afwijken door de wisseling
van producten in het seizoen.

11. Driehoekschaaltjes:
cocktailsaus
ravigottesaus
monagaskaruitjes
kruidenboter

Zwarte paella pannen:
tomatensalade
komkommersalade
vers stokbrood
**Minimale afname 30 personen**
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KOUD BUFFET
* € 21.65 *

1. Mooie plakjes dun uitgesneden rosbief op een bedje van zelfbereide huzarensalade
afgegarneerd met gevulde eitjes en omringd met afwisselende salades

2. Op zeer fraaie wijze uitgeholde meloen met meloenpartjes en afgegarneerd met fruit.
Daarvoor liggen mooie trosjes blauwe druiven en heerlijke plakjes ardennerham,
omringd door gevulde eitjes.

4. Zeer mooie puntasperges (in seizoen vers) op een bedje van zelfbereide huzarensalade
gegarneerd met gevulde eitjes en rijkelijk omringd door heerlijke verse gepekelde en
gekookte ham.

6. Een goudbruine uitgebeende kip gevuld met aardappelsalade bereid met uitgebakken
spekjes en prei, gegarneerd met vers gebakken tranches kipfilet. De hele schaal is rijkelijk
gevuld met verse ananas, verse aardbeien, verfrissende
zoetzure pompoenblokjes.

7. Zelfbereide vleespaté of visterrine met vulling naar keuze in tranches omhoog gelegd,
gegarneerd met appeltjes en gemarineerde pompoensalade.

8. Rode zalm mootjes uit de rivieren van Schotland opgemaakt met komkommer en blauwe
druiven op een bedje van zelfbereide huzarensalade omringd door uitgeholde tomaatjes
gevuld met krabsalade. De schaal is afgegarneerd met rivierkreeftjes en fruit van het
seizoen.

9. Stukjes heerlijk gerookte forel afgegarneerd met een krabstukje en peterselie op een bedje
van zelfbereide huzarensalade omringd door artisjokbodems met opgespoten zalmmousse en
vers fruit van het seizoen.
10.Schotse gerookte zalm en/of uitgesneden meerval op speelse wijze gerangschikt op een
bedje van crudité met vinaigrette dressing omringd door artisjokbodems opgespoten met
zalmmousse afgegarneerd met krabstick.
De salades waar alle schalen mee gegarneerd zijn kunnen afwijken door de wisseling
van producten in het seizoen.

11. Driehoekschaaltjes:
cocktailsaus
ravigottesaus
monagaskaruitjes
kruidenboter

Zwarte paella pannen:
tomatensalade
komkommersalade
vers stokbrood
**Minimale afname 30 personen**
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HORS D’OEUVRE BUFFETTEN ZO WEL KOUD ALS MET WARME
GERECHTEN
:
*Hors d’oeuvre vlees € 15.65
Huzarensalade
Rosbief
Rauwkostsalade
Gerookte kipfilet

Gevulde eitjes
Asperges met ham
Eisalade
Gerookte eendenborstfilet

Coppaham met meloen
Cranberry pate
Blauwe druiven

*Hors d’oeuvre vlees en vis € 15.70
Huzarensalade
Gevulde eitjes
0 Gevulde kalkoenrollade
Rauwkostsalade
0 Rode zalm
Gerookte forel
Coppaham met meloen en blauwe druiven

Tomaatje gevuld met krabsalade
x Asperges met ham
x Rosbief

*Hors d’oeuvre vis € 16.40
Huzarensalade
Krabsalade
Gerookte forel

Gevulde eitjes
Rode zalm
Gerookte zalm

Tomaatje gevuld met zalmsalade
Rauwkostsalade en druiven
Gerookte meerval

*Hors d’oeuvre gecombineerd met warme ham en warme rode zalm € 19.10
Huzarensalade
Gevulde eitjes
Tomaatje gevuld met krabsalade
Rauwkostsalade
Gevulde kalkoenrollade
Coppaham met meloen en druiven
Gerookte zalm
Gerookte meerval
-Warme ham met wiskey,bruine suiker en kruidnagel
-Gepocheerde rode zalm in warme visroomsaus
Eventueel met pommes gratin ( aardappel met kaas,knoflook en room) extra € 2,25 per persoon

*Hors d’oeuvre € 20.45
Huzarensalade
0 Gevulde kalkoenrollade
0 Rode zalm
Rauwkostsalade
Gerookte zalm

Gevulde eitjes
X Asperges met ham
X Rosbief
Gerookte forel
Gerookte meerval

Tomaatje gevuld met krabsalade
Coppaham met meloen en druiven
Graved lakes ( gemarineerde rode zalm)

Alle hors d’oeuvres zijn inclusief cocktailsaus, roomboter en div. stokbroden
Opgemaakte schaal met: te bestellen vanaf minimaal 5 personen
Gerookte paling
Gerookte zalm

€ 20,90 (= voor 5 personen, extra persoon € 4,80 extra)
€ 20,90 (= voor 5 personen, extra persoon € 4,50 extra)

Indien U Uw hors d’oeuvre wilt combineren met een warm gerecht dan zijn er de volgende variaties
mogelijk:
0 i.p.v. rode zalm en gevulde kalkoenrollade : Mootje warme rode zalm in visroomsaus
x i.p.v. rosbief en asperges-ham: Warme Canadese ham met whisky en bruine suiker en saus
Als U de Ham of Zalm er extra aan toe wil voegen a € 2.15 per gerecht.
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VLEES - WARM BUFFET

VLEES - BUFFET : € 22.15 p.p.
*Kalfsvlees in calvadossaus met appel en rozijntjes
*Kipfiletstukjes in kerrieroomsaus met ananas en perzik
*Varkenshaasrolletje in whisky -pepersaus
*Pommes gratin: aardappelcake met kaas,knoflook en room
*Meergranenrijst of gestoomde krieltjes
*3 verschillende salades: *rauwkostsalade met mosterddressing
*komkommerappel salade
*zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
*Warme groente koninginnenmelange(broccoli,bloemkool en worteltjes)

VIS - WARM BUFFET
VIS - BUFFET : € 23.75 p.p.
*Mootje gepocheerde rode zalm in lichte kreeftensaus
*Pangafilet met gebakken prei en gerookte zalm in dillenmosterdsaus
*Tongrolletjes gevuld met graved lakes en kruiden in noilly-prat saus
*Pommes gratin: aardappelcake met kaas,knoflook en room
*Tagliatelle ( pasta)
*3 verschillende salades:*rauwkostsalade met mosterddressing
*komkommerappel salade
*zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
*Warme groente koninginnenmelange(broccoli, bloemkool en worteltjes)

**Deze buffetten zijn alleen vanaf minimaal 10 pers. verkrijgbaar **
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VLEES /VIS WARME - BUFFETTEN
VLEES / VIS – BUFFET 1: € 23.60 p.p
*Kalfsvlees in calvadossaus met appel en rozijntjes
*Ossenhaasstukjes in stroganoffsaus met champignons en paprika
*Mootje gepocheerde rode zalm in lichte kreeftensaus
*Pommes gratin: aardappelcake met kaas,knoflook en room
*Gestoomde krieltjes met room en basilicum of meergranen rijst
*3 verschillende salades:*rauwkostsalade met frambozendressing
*komkommerappel salade
*zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
*Warme groente koninginnenmelange(broccoli,bloemkool en worteltjes)

VLEES / VIS – BUFFET 2: € 23.60 p.p.
*Tongrolletjes gevuld met graved lakes en kruiden in dillenmosterdsaus
*Ossenhaasstukjes in stroganoffsaus met champignons en paprika
*Getrancheerd gevulde gerookt speenvarkenfilet in whisky -pepersaus met
bospaddenstoelen
*Pommes gratin: aardappelcake met kaas,knoflook en room
*Gestoomde krieltjes met room en basilicum of meergranen rijst
*3 verschillende salades:*rauwkostsalade met frambozendressing
*komkommerappel salade
*zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
*Warme groente koninginnenmelange(broccoli,bloemkool en worteltjes)

INDISCH BUFFET
INDISCH BUFFET € 23.80 p.p.
*Babi pangang, zoetzuur varkensvlees
*Daging bali, pittig varkensvlees in ketjapsaus
*Kleine gehaktballetjes in pikante saus
*Kipfiletstukjes in Oriëntaalse ketjapsaus met taugé en prei
*Toemis boontjes: sperzieboontjes met gefruit uitje en lombok
*Meergranen rijst
*Gebakken mihoen met groenten en vlees
*kipsaté stokje in satésaus
*Spekkoek
* Zoetzure groenten
*Kokospinda strooisel en kroepoek
*Half eitje in kokos pindasaus

**Deze buffetten zijn alleen vanaf minimaal 10 pers. verkrijgbaar **
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kabouter buffetten
€ 17.65 p.p.
( klein soepje vooraf met div. buffetjes )
Ind.

-Indische kippensoep incl. toast en roomboter
-Kipstukjes in satésaus
-Mihoen
-Babi ketjap
-Zoetzure groenten
-Nasi
-Kroepoek

NL.

-Kervelsoep incl. toast en roomboter
-Gehaktballetjes in champignonroomsaus
-Kip oriëntaal
-Puree rozetten
-Pommes gratin
-1 soort salade

IT.

-Minestronesoep incl. toast en roomboter
-Kip italiaans
-Lasagne
-Ravioli/tortellini
-Tagliatelle
-1 soort salade

Mex.

-Bospaddestoelensoep incl. toast en roomboter
-Enchiladas gevuld met kip en gehakt
-Chili con carne
-Taco chips
-1 soort salade

NL.

-Erwtensoep incl. toast en roomboter
-Boerenkool stamppot
-Wortelstamppot
-Rookworst
-Gehaktbal
-Vlees jus
-Uitgebakken spekjes

De soep is evt. te vervangen voor een dessert,na keuze.

**Deze buffetten zijn vanaf minimaal 10 pers. verkrijgbaar **
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Italiaans warme buffetten

Italiaans buffet 1:

€ 20.60 p.p.

Italiaans buffet 2:

€ 21.30 p.p.

Lasagne: pastalagen met bechamelsaus, tomatengehaktsaus en parmezaanse kaas.
Tortellini met parmezaansekaassaus gevuld met courgette, champignons en paprika.
Kipstukjes in Italiaanse tomatensaus met gemarineerde knoflook olijven.
Kalfsvleesstukjes in roomsaus met oreganokruiden
Ravioli (gevulde deegkussentjes)
Tagliatelle met room en mint.
Rauwkostsalade met vinagrette-dressing.
Zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes.
Meloen met parmaham

Lasagne: pastalagen met bechamelsaus, tomatengehaktsaus en parmezaanse kaas.
Tortellini met parmezaansekaassaus gevuld met courgette, champignons en paprika.
Kipstukjes in Italiaanse tomatensaus met gemarineerde knoflook olijven.
Kalfsvleesstukjes in roomsaus met oreganokruiden.
Mootje gepocheerde rode zalm in salie-visroomsaus.
Ravioli (gevulde deegkussentjes)
Tagliatelle met room en mint.
Rauwkostsalade met vinagrette-dressing.
Zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes.
Meloen met parmaham

Bij alle Italiaanse buffetten komt kruidenboter, tapinadeboter, stokbrood, oreganobrood en
knoflookbrood. Het brood wordt gesneden geserveerd in stokbroodmanden en de salades
komen in zwarte paella-pannen.

**Deze buffetten zijn alleen vanaf minimaal 10 pers. verkrijgbaar **
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Mexicaans Buffet
Mexicaans Buffet : € 20.60 p.p
* Chili con carne: bruine bonen schotel met paprika, chili en gehakt
* Taco’s die te vullen zijn met chili con carne
* Enchilada’s: flensje gevuld met kipfilet. Mexicaanse kruiden, kaas, room en maïs
* Pittig gekruide gehaktballetjes met karwijzaad in tomatensaus
* Stoofschotel van varkensvlees met uien, paprika en rozijnen
* Meergranen rijst met kidney-bonen en kruiden
* Tortilla-chips naturel en paprika met ravigotte saus en pittige tomatensaus
* Saladebuffet: Zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
* Salade met komkommer en paprika
* watermeloen blokjes

Thais buffet

Thais buffet : € 22.80 p.p.
* Gaeng masaman nua: Thaise gehaktballetjes in greencurry saus
* Gaeng gari gai: Kip in currysaus met ananas en maiskolfjes
* Gai pas nam tua: Saté van kip filet in pindasaus met cocos
* Rijst met kerrie en kruiden
* Noodles met groenten
* Groene salade met pijnboompitjes en appel
* Pittige komkommer salade
* Salade met tonijn,avocado en thaise chili dressing
* Thaise friet snacks
* Kokos pinda strooisel
* Gaeng ped moo kab tua: varkenshaasstukjes in kokossaus met cashewnoten en
bamboescheuten

Grieks buffet
Grieks buffet : € 21.95 p.p.
* Mousaka (gehakt met aardappelpuree, tomaat en komkommer)
* Lamsgyros schotel (met ui en paprika)
* Stifado (runderragout met sjalotjes en appel)
* Cota copama (kip in kaneelsaus)
* Witvis in kreeftensaus met muskaatdruiven
* Aardappelschijfje met griekse kruiden
* Risé Pilava (spinazie rijst)
* Tsasiki (komkommer in knoflooksaus)
* Dolma’s
* Rauwkostsalade met ui, tomaat en feta
* Griekse koolsalade met rozijnen
* Stokbrood
* Foccacio brood
* Kruidenboter
* Tapinadeboter

**Deze buffetten zijn alleen vanaf minimaal 10 pers. verkrijgbaar **
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Lunchbuffet
incl. koffie, thee en jus d’orange 15.45

p.p.

Bestaande uit:
* gevuld boerenbrood met div. sandwiches
* gevuld sandwich brood met div. mini sandwiches
* picknickbrood langwerpig waldcornbrood opgebouwd met div. soorten beleg
* clubsandwiches met 4 soorten verschillend beleg
Minimaal 20 personen.

Brabantse koffietafelbuffet
incl. koffie, thee en jus d’orange 17.45

p.p.

Bestaande uit:
* wittebroodjes,tarwebroodjes,luxebroodjes,witbrood,bruinbrood,krentenbrood en roggebrood.
* gerookte ham, gebraden fricandeau, gerookt vlees, boeren snijworst en rosbief.
* kaas, komijnekaas en zult.
* hagelslag en jam.
Eventueel uit te breiden:
* div. soorten soep
* toost met kruidenboter
* kroket
* fruitsalade
* yoghurt

Minimaal 30 personen.

vanaf 3.30
0.90
1.80
1.95
1.20
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Warme beenham buffet met salades
*Warme beenham geprepareerd met whisky bruine suiker en kruidnagel in
plakken gesneden in een rechaud of ter plaatse uit te snijden .

* € 17.65 *
Salades in zwarte paellapannen:
*Tomaatsalade met gesnipperd uitje en vinaigrettedressing
*Komkommersalade met gesnipperd uitje en mosterddressing
*Rauwkostsalade met frambozendressing
*Zoetekoolsalade met knoflook en rozijntjes
*Pastasalade met appel en karwijzaad
*Aardappelsalade met uitgebakken spekjes en prei
*Huisgemaakte huzarensalade
*Komkommer - appel salade
*watermeloen blokjes

Sausen in zwarte driehoekschaaltjes:
*Cocktailsaus
*Monagaskaruitjes
*Ravigottesaus

Stokbroden in rieten manden:
*Oreganobrood
*Knoflookbrood
*Stokbrood

Boter op schelpschaaltjes:
*Kruidenboter
*Tapenadeboter

minimaal 30 personen

*Ketjapsaus
*Zoetzure saus
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Een aantal mogelijkheden voor het rond gaan met hapjes op Uw feest(avond)

1.
Gem. slagroomsoesjes
Gemengde pinda’s
5x warme gemengde snacks
Dicht broodje ham/kaas

€ 5.35 per persoon

2.
Gem. slagroomsoesjes
Gemengde pinda’s
1x luxe toast
4x warme gemengde snacks
Broodje kroket of broodje frikadel

€ 6.50 per persoon

3.
Gem. slagroomsoesjes
Gemengde pinda’s
1x luxe toast
1x gevuld eitje
2x warme gemengde snacks
1x Mini gehaktballetjes in pindasaus
Twee halve open belegde broodjes

€ 7.15 per persoon

4.
Gemengde pinda’s
1x luxe toast
3x warme gemengde snacks
1x mini gehaktballetje in pindasaus
Puntzak friet

€ 5.35 per persoon

5.
Petitfour
Gemengde pinda’s
Bourgondische bitterballen
2x gemengde snacks
Champignon gevuld met kaasmoes
Stamppotje met worstje of gehaktballetje

€ 7.75 per persoon

Café Party Boerderij
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Een aantal mogelijkheden voor het rond gaan met hapjes op Uw feest(avond)

6.
grote bonbon
Gemengde pinda’s
5x warme gemengde tappas hapjes
Twee halve open belegde broodjes

€ 9.40 per persoon

7.
Gesorteerd gebak
Gemengde pinda’s
4x warme gemengde snacks
1x 2 saté stokjes met stokbrood
Twee halve open belegde broodjes

€ 9.30 per persoon

8.
Slagroomsoesjes
Gemengde pinda’s
1x luxe toast
1x gevuld eitje
2x warme gemengde snacks
1x Pasteitje kipragout of champignon
Twee halve open belegde broodjes

€ 10.25 per persoon

9.
1x Carpaccio (klein zonder ingr.)
1x Luxe toast
1x Garnaal (op een gebogen vork)
1x Kip in spek gerold (warm)
1x Zalm met sesam (warm)
1x Champignon gevuld met kaasmoes
1x Gehaktballetje mini (warm)

€ 7.95 per persoon

- prijzen onder voorbehoud.

Dit zijn voorbeelden : U kan het veranderen of ook zelf samenstellen.
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Buffetten voor aanvulling van uw feestavond na 01.00 uur
( Kan alleen in plaats van een broodje anders komen we te kort voor deze prijs )

Saté in satésaus (één), varkenshaasragout, huzarensalade,
Rauwkost, stokbrood en witte rijst p.p 7.45

Canadese ham(één plak), kippenragout, huzarensalade,
Rauwkost, stokbrood en witte rijst p.p 7.45

Gehaktballetje in zoetzure saus, rundvleesragout, huzarensalade,
Rauwkost, stokbrood en witte rijst p.p 7.45

Patat met frikadel of kroket p.p 4.35

Puntzak patat met mayonaise

p.p 2.30

Café Party Boerderij

Bruidstaarten
2 Hoog 30 Pers.
117.35
3 ,, 44 ,,
156.90
4 ,, 60 ,,
203.45
5 ,, 70 ,,
233.40
De taarten bestaan in zijn geheel uit: - Chipolata en afgedekt met marsepein (meeste voorkeur)
- Cake afgevuld met slagroom en afgedekt met marsepein
- De kleur van de bloemen mag je zelf bepalen.
IJs taarten zelfde prijs
- Vanille
- Karamel

Bruidstaarten
2 Hoog 30 Pers.
117.35
3 ,, 44 ,,
156.90
4 ,, 60 ,,
203.45
5 ,, 70 ,,
233.40
De taarten bestaan in zijn geheel uit: IJs taarten zelfde prijs
-

Chipolata en afgedekt met marsepein (meeste voorkeur)
Cake afgevuld met slagroom en afgedekt met marsepein
De kleur van de bloemen mag je zelf bepalen.
Vanille
Karamel

Bruidstaarten
2 Hoog 30 Pers.
117.35
3 ,, 44 ,,
156.90
4 ,, 60 ,,
203.45
5 ,, 70 ,,
233.40
De taarten bestaan in zijn geheel uit: IJs taarten zelfde prijs
-

Chipolata en afgedekt met marsepein (meeste voorkeur)
Cake afgevuld met slagroom en afgedekt met marsepein
De kleur van de bloemen mag je zelf bepalen.
Vanille
Karamel

