Satébuffet Traditioneel:
Satéspies (kip of varkens)
Satésaus
Nasi goreng
Aardappelsalade
Atjar
Sofie France stokbrood
Kroepoek
Nagerecht:
Vers fruit

Andijvie met uitgebakken spekjes.
Aardappelpuree.
Runder Hachee.
Balletje gehakt in jus.
Rookworst
Per persoon: € 12,50

Mexicaans buffet

Per persoon: € 15,00

Indisch buffet:
Bami goreng
Nasi goreng
Witte rijst
Rendang; stoofvlees van rund in pittige curry
Boemboe kip: kipdijvlees in een heerlijke saus
Ketjap balletjes: kalfsgehaktballetjes in een ketjapsaus.
Sateh ajam ( heerlijke kipsaté)
Gekookte eitjes in tomatensaus.
Pittige seroendeng boontjes
Kroepoek en Atjar tjampoer Per persoon: € 17,00.

Beenhambuffet
Warme plakken beenham in honing mosterd saus
Pastasalade
Rauwkostsalade
Vers fruit salade
Vers fruit
France stokbrood
Per persoon: € 12,50

Hollands Stamppotbuffet
Voorgerecht:
Een heerlijke goed gevulde groentesoep
Hoofdgerechten:
Boerenkool met mager varkensvlees.
Zuurkool met mager varkensvlees.
Hutspot met origineel klapstuk.

Chili Con Carne, de pittige bonenschotel met rundergehakt
Costillas :(pittige spareribs)
Pinchitos: (pittige vleesspiesjes)
Hortalizas: een kruidige groentenstoofschotel met
champignons, uien, paprika, courgette en mais
Kippenbootjes in tomatensaus
Jacket -potatoes :aardappels uit de oven met geurige
kruiden en olie
Tortilla,s gevulde maispannenkoekjes
Komkommersalade
Stokbrood en sausjes
Per persoon: € 13,50

Buffetten
Koud/warm
En

Thema Buffetten
We zijn de specialist voor het verzorgen
van complete buffetten, hapjesschotels,
Tapas, Sushi, broodjesbuffetten
We doen dit met groot plezier en maken
van uw feest een echt feest!!!

Buffet Roma
Pomodori soep
Lasagne gevuld met zalm en spinazie
Lasagne Bolognaise
Tortellini,Tagliatelle
Salade tomaat, feta, uit en verse basilicumblaadjes
Pasta met tonijn
Gehaktballetjes in pomodori saus
Gevulde tomaat
Gevulde aubergine
Vitello Tonato
Dun gesneden parmaham met meloen
Foccacia brood met kruidenboter
Per persoon: € 19,95
Zonder soep: € 17,95
* Op onze site staan nog meer Italiaanse buffetten.
Alle buffetten zijn verkrijgbaar vanaf 15 personen
(behalve de Keuze en het Koud warm buffet deze
zijn verkrijbaar vanaf 20 personen)
Buffetten zijn altijd incl. borden , bestek , warmhoudapparatuur en gratis bezorging en ophalen in
Heemstede, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp.

Wij zijn van mening dat een buffet maatwerk is dus
als u iets wilt wijzigen is dit altijd mogelijk!

Party Catering Service

Ton & Ginny de Wit
Raadhuisstraat 33
2101 HC Heemstede
Tel 023-5284725
info@slagerijdewit.nl
www.traiteurslagerijdewit.nl

Koud-Warm buffet All inclusive:
Koude schotels
Zalmsalade met heerlijke visgarnituren
Huisgemaakte Vleessalade feestelijk opgemaakt
Kip-kerry salade schotel met diverse garnituren
Warme gerechten
Warme Beenham in mosterdsaus
Varkenshaaspuntjes in een heerlijke bospaddestoelensaus.
Rijst en aardappelgratin
Nagerecht
Tiramisu uit eigen keuken of een verse fruitsalade.
(fruitsalade meerprijs: € 1,50 per persoon)
Per persoon: € 12.50
Vanaf 20 personen
Dit is het gemakkelijkste voor ieder feestje!

Keuze Buffet All inclusive
We bieden u een veelzijdig buffet aan waarmee u zelf uw buffet kunt samenstellen.
U kunt 3 soorten salades uitkiezen, 2 soorten warme gerechten
en 1 nagerecht.
Salades; u kunt 3 soorten kiezen:
Vlees salade met heerlijke garnituren
Kip kerry-salade met vers fruit en gerookte kipfilet
Zalmsalade met heerlijke visgarnituren zoals paling, zalm en
garnalen
Krabsalade met diverse visgarnituren. (Toeslag € 0.50 p.p)
Tonijnsalade
Waldorfsalade
Warme Gerechten; u kunt 2 soorten kiezen
Varkenshaaspuntjes in bospaddestoelensaus
Varkenshaaspuntjes in Truffelsaus
Boeuf Bourgignon
Hongaarse Goulash
Kip sate spies
Kip Jachtschotel
Kip Kerryschotel
Warme Beenham in mosterdsaus
Gehaktballetjes in ketjapsaus

Bijgerechten; u kunt één bijgerecht kiezen
Rijst
Aardappelgratin
Aardappelpuree
Nagerechten; u kunt één nagerecht kiezen
Verse fruitsalade
Bavaroise uit eigen keuken
Panna Cotta uit eigen keuken
Tiramisu uit eigen keuken
Per persoon: € 15,95
Vanaf 20 personen.

Buffet "Standaard"
Russisch eisalade; feestelijk opgemaakt op schaal
Zalmsalade; feestelijk opgemaakt op schaal
Ham met asperges rolletjes
Haring op schaal met uitjes
Gevulde eitjes
Gevulde tomaatjes met krabsalade
Ardennerham met meloen
Nagerecht
Fruitsalade
Per persoon: € 12,50
Vanaf 15 personen.

Buffet "Populair"
Russisch eisalade; feestelijk opgemaakt met diverse
garnituren
Zalmsalade; feestelijk opgemaakt met diverse garnituren zoals: gerookte paling van Balm, Schots gerookte
zalm, Hollandse garnalen en krab
Waldorffsalade met garnituren van gerookte kpfilet,
gebraden kipfilet en diverse soorten fruit
Haring op schaal met uitjes
Schotel met gebraden rosbief
Schotel met gebraden fricandeau
Schotel met rolletjes rookvlees

Warme gerechten
Warme beenham plakken in een heerlijke honing mosterdsaus
Stukjes gebraden Kipfilet in een heerlijke kerryroomsaus
Rijst en Aardappel gratin
Nagerecht
Fruitsalade
Per persoon: € 16,50
Vanaf 15 personen.

Buffet "Culinair"
Zalmsalade feestelijk met diverse garnituren van vis
Waldorffsalade opgemaakt met gerookte kipfilet, gebraden kipfilet en diverse soorten fruit
Aardappelsalade met ham en bieslook
Schaal feestelijk opgemaakt met gerookte zalm
Schaal feestelijk opgemaakt gerookte paling
Tomaatjes gevuld met Hollandse garnalen
Schaaltje met Gevulde eitjes
Diverse heerlijke huisgemaakte paté op schaal
Schaal met rosé gebraden rosbief met bijpassende saus
Ardenner ham met meloen
Warme gerechten
Warme Beenham plakken in een heerlijke honing mosterd saus
Varkenshaaspuntjes in een heerlijke bospaddenstoelensaus
Rijst en Aardappelgratin
Nagerecht
Fruitsalade
Per persoon: € 17,50
Vanaf 15 personen.

