
5. Dinerbuffetten 

 

Dinerbuffetten (minimaal 10 personen); 
Onderstaand treft u een greep uit onze standaard dinerbuffetten. 

Onze producten worden met veel zorg bereid en daar waar mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van verse, biologische en regionale producten en verse producten uit de 

tuinen van De Kruidhof. 
 
Koude Buffetten:      

K1. 
Aardappelsalade met scharrelei en basilicum 

Huzarensalade met luxe garnering 
Rauwkostsalade 

Diverse broodsoorten, huisgemaakte kruidenboter en gezouten boter 
Prijs per persoon         € 11,50 

 
K2. 

Huzaren salade met luxe garnering 
Luxe vissalade met gerookte vissoorten 

Pastasalade met kip of tonijn 
Luxe palet van Ardenner ham en verse meloen 

Diverse broodsoorten huisgemaakte kruidenboter en gezouten boter 
Prijs per persoon                  € 14,50 

 
K3. 

Zacht romige tomaten-basilicum soep 
Diverse broodsoorten; wit, bruin, bolletje, pistolet 

Huzaren salade met luxe garnering 
Aardappelsalade met scharrelei en verse basilicum 

Pastasalade met kip of tonijn 
Vleesschotel met regionale vlees- en worstsoorten 

kaasschotel met Friese kaassoorten 
Prijs per persoon                € 16,00 

 
Koud/warme buffetten: 

KW 1. 
Luxe aardappelsalade met scharrelei en basilicum 

Diverse  broodsoorten en kruidenboter 
Kipstukjes in satésaus met gebakken uitjes 

Huisgemaakte nasi 
Rauwkostsalade 

Prijs per persoon:         € 15,00 
 

KW 2. 
Huzarensalade met luxe garnering 

Diverse broodsoorten en huisgemaakte kruidenboter 
Varkensrollade in champignonroomsaus met verse champignons 

Aardappelgratin met room en kaas 
Rauwkostsalade 

Prijs per persoon:         € 16,00 
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KW 3. 
Huzarensalade met luxe garnering 

Diverse broodsoorten 
Huisgemaakte kruidenboter 

Varkens schnitsel met Stroganoff saus 
Gebakken aardappel wedges 

Warme groente 
Prijs per persoon:         € 16,50 

 
KW 4. 

Huzarensalade met luxe garnering 
Luxe aardappelsalade met scharrelei en basilicum 

Diverse broodsoorten, huisgemaakte kruidenboter en gezouten boter 
*** 

Kipstukjes in satésaus met gebakken uitjes 
Varkensrollade in champignonroomsaus met verse champignons 

Witte rijst met roerbakgroenten 
Luxe rauwkostsalade 

Prijs per persoon:         € 17,50 
 

KW 5. 
Luxe aardappelsalade met scharrelei en basilicum 

Luxe vissalade met gerookte vissoorten 
Diverse Mediterrane broodsoorten, huisgemaakte kruidenboter en gezouten boter 

*** 
gehaktballetjes in Italiaanse saus 

Varkensrollade in champignonroomsaus met verse champignons 
Witte rijst met roerbakgroenten 
Gebakken krielaardappeltjes 

Warme groente 
Prijs per persoon:         € 20,50 

 
Warme buffetten: 

W 1. 
Kipfiletstukjes in saté saus gegarneerd met gebakken uitjes 

Ambachtelijke slagers gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus 
Huisgemaakte nasi 

Rauwkostsalade 
Atjar 

Kroepoek 
Prijs per persoon         € 12,50 

 
W 2. 

Kipfiletstukjes in saté saus gegarneerd met gebakken uitjes 
gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus 

Gebakken aardappelkrieltjes 
Witte rijst met roerbakgroenten 

Gemengde warme groente 
Rauwkostsalade 

Prijs per persoon         € 15,50 
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W 3. 

Rundvlees Stroganoff 
Beenham met honig mostersaus 

Gegratineerde aardappelen 
Rijst met doperwten 

Gemengde warme groente 
Rauwkostsalade 

Prijs per persoon         € 18,50 
 

W 4. 
Licht gepocheerde kabeljauwfilet met Serranoham in dillesaus en tomaat 

Varkenshaas medaillons in paddenstoelensaus 
Gegratineerde aardappelen 
Rijst met roerbakgroenten 

Gemengde warme groenten 
Rauwkostsalade 

Prijs per persoon         € 21,50 
 

Dessertbuffet: 
Variatie van diverse smaken bavarois gegarneerd met vers fruit, slagroomsoesjes en 

vers geslagen slagroom 
Prijs per persoon:          € 6,50 

 
Maaltijd- en thema buffetten: 

Captains diner: 
Bruine bonen/capucijners 

Uitgebakken spekjes 
Slavinken 

Rijst met roerbakgroenten 
Piccalilly 

Amsterdamse uitjes 
Rauwkostsalade 
Appelcompote 

Prijs per persoon:         € 12,50 
 

Biologisch Boerenbuffet: 
Gehaktballetjes in eigen jus 

Boerenham in honingmosterdsaus 
Gebakken krielaardappeltjes met spek en ui 

Appelcompote en mayonaise 
Hollandse sla met dressing en garnering van komkommer, tomaat en ei 

Prijs per persoon:          €12,50 
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Mexicaans Buffet: 
Tortillachips met dipsaus 

Chilli con carne 
Kipfilet in chili saus met ananas 

Rijst met roerbakgroenten 
Mexicaanse rauwkostsalade 

Prijs per persoon:          €13,50 
 

Stamppot buffet: 
2 soorten stamppot (bijv. boerenkool, zuurkool of hutspot) 

Uitgebakken spekjes 
Slavinken 
Rookworst 

Rundvlees jus 
Augurken en zilveruitjes 

Rauwkostsalade 
Prijs per persoon:          €13,50 

 
Hollands Buffet: 

Luxe aardappelsalade met scharrelei en basilicum 
Kipfiletstukjes in saté saus gegarneerd met gebakken uitjes 

Gehaktballetjes in eigen jus 
Varkensrollade in champignonroomsaus met verse champignons 

Gebakken krielaardappeltjes met spek en ui 
Hollands rauwkostsalade 

Prijs per persoon:          €16,50 
 

Bourgondisch buffet: 
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

Spareribs 
Runderstoofschotel 

Chicken wings 
Rijst met doperwten 

Gebakken krielaardappeltjes met spek en ui 
Robuuste rauwkostsalade 

Prijs per persoon:          €16,50 
 

Luxe Italiaans buffet: 
Baguette’s 

Antipasta; olijven tapenade, feta en Italiaanse worst, huisgemaakte kruidenboter 
Parmaham met meloen 

Carpaccioschotel met Parmazaanse kaas 
*** 

Spaghetti Bolognese 
Lasagne met verse groenten 

Geraspte Hollandse kaas en Parmezaanse kaas 
Italiaanse rauwkost 

Prijs per persoon:          €19,50 
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Frysk Buffet 
Mosterdsoep met gerookt spek 

Frysk notenbrood met huisgemaakte kruidenboter 
*** 

Gestoofd rundvlees met fryske kruidkoek 
Beenham met fryske mosterdsaus 

Aardappelgratin met fryske nagelkaas 
Verse sla met ripperkrittekaas en fryske droge worst 

*** 
Beppe’s pudding met bessensaus 

Prijs per persoon:          €22,50 
 

Spaans Tapas buffet: 
Diverse mediteraanse (breek) broodsoorten 

Tapenades en aoili 
Antipasta; chorizo, spaanse worstsoorten,olijven, zongedroogde tomaat, diverse 

crosstinis 
*** 

Spaanse paella 
Gegratineerde aardappelschijfjes met chorizo 

Gemarineerde gamba’s 
Spaans gekruide kip 

Gehaktballetjes espanja 
Rauwkostsalade met ansjovis 

Prijs per persoon:          €20,50 
 

“Walking dinner” (vanaf 20 personen)* 
Licht gebonden mosterdsoep 

*** 
Verse visrolletjes met zalm in dillesaus 
Gemarineerde gamba’s op tagliatella 

Biefstukje van de haas 
Lamskoteletje in eigen jus 

Beenham met een honing-mosterdsausje 
Romanesco groentegarnituur 

Paella 
Gebakken krielaardappeltjes met verse prei 

Prijs per persoon          € 32,50 
 

*incl. chef en medewerker voor het bereiden en uitserveren van de gerechten vanuit 
het buffet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


