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Warme gerechten:

 Indische balletjes in zoetzure saus
 Saté in pindasaus
 Pasta Bolognaise (gehakt-groentesaus)
 Pasta gorgonzola met paddenstoelen (vegetarisch)
 Diverse soorten gegrilde vis met pasta 
 en saffraansaus
 Shoarma met broodjes en knoflooksaus
 Kipfilet met kerriesaus en fruitspiesjes
 Hartige groenten taart met oude kaas (vegetarisch)
 Groenteschotel met gegrilde courgette, paprika,   
 aubergine, artisjok en gebakken champignons
 Biefstuk reepjes met noedels in ketjapsaus*
 Varkenshaas met penne in romige pestosaus*

Kies 4 gerechten uit bovenstaande lijst
*= meerprijs van € 2,00 p.p.
Bij 2 meerprijs gerechten + € 3,00 p.p.

Bijgerechten

- Aardappelgratin
- Risotto rijst
- Rösti aardappel
- Stokbrood
- Kruidenboter

Bovenstaande gerechten worden bij dit buffet standaard 
geserveerd, hier hoeft u dus niet te kiezen.

Prijs € 24,00 per persoon
4 koude + 4 warme gerechten + bijgerechten
(gebaseerd op 1,5 uur, koud en warm tegelijk geserveerd)
(minimaal 30 personen)

3 koude + 3 warme gerechten + bijgerechten
(20-30 personen)

Dessertbuffet 

- Cassata ijs
- Tiramisu met cognac
- Mousse van passiefruit met mango en 
 verse ananas

Prijs € 5,50 per persoon

Keuzebuffet ‘de Hefbrug’ 

Koude gerechten:

 Huzarensalade
 Roseval aardappelsalade
 Griekse salade met feta
 Waldorf salade met fruit en walnoten
 Italiaanse pastasalade
 Fruitsalade
 Chinese vissalade met koriander en sesamolie
 Salade Niçoise met ansjovis en tonijn
 Pomodori tomatensalade met mozzarella, 
 basilicum en zwarte olijf
 Caesar salad met gebakken kip en croutons 

Kies 4 gerechten uit bovenstaande lijst.

Op deze pagina geven wij u een 
indruk van de keuzebuffetten die wij 
aanbieden. Deze buffetten bieden wij 
aan vanaf 20 personen in een eigen 
zaal.

Genoemde prijzen zijn exclusief 
zaalhuur.

Heeft u andere wensen? Wij nemen 
deze graag met u door en verzorgen 
een voorstel op maat voor u.

KEUZEBUFFETTEN
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Themabuffet ‘de Draai’
Soep – Buffet – Dessert

Soepen voor alle buffetten:
(vooraf 2 soepen naar keuze opgeven)

- Mosterd-roomsoep met spekjes
- Heldere kervelsoep
- Pomodori tomatensoep
- Champignonsoep 
- Amerikaanse paprika-maïssoep 

Op tafel; ciabatta brood met kruidenboter, pesto en 
tapenade

Keuze uit onderstaande hoofdgerecht buffetten:

Chinees / Indonesisch

- Varkenshaassaté met pindasaus
- Gestoofd rundvlees rendang
- Kipfilet in zoetzure saus met banaan en noten
- Chinese noedels met gamba’s en koriander
- Mini loempia’s
- Gefrituurde bloemkool met kerrie
- Witte rijst
- Gebakken mie met groente
- Atjar
- Koolsalade
- Komkommer met paprika in zuur
- Tomatensalade met taugé en basilicumdressing
- Kroepoek, gebakken ananas, seroendeng 
 en gebakken uitjes
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Italiaans

- Kalfsoester in pestosaus met penne
- Varkensbiefstukjes in champignon-truffeljus
- Zalmfilet in saffraansaus met pappardelle pasta
- Pasta carbonara (met room, bacon en kaas)
- Groenteschotel van broccoli courgette, 
 paprika en olijfolie
- Gebakken Roseval aardappelen
- Aardappeltaart
- Risotto rijst
- Pomodori tomaten salade met mozzarella
- Pastasalade met komkommer, olijven en dragon
- Gemengde rauwkostsalade met rucola

Klassiek

- Varkenshaas in Stroganoffsaus
- Biefstukjes in rode wijnsaus
- Gefrituurde tongfilet met ravigotesaus
- Spinazie in katenspek
- Aardappelgratin
- Witte rijst met champignons
- Gebakken aardappelen
- Griekse salade met feta
- Roseval aardappelsalade
- Caesar salad met gebakken kip

Dessert voor alle buffetten:

IJsbuffet met diverse soorten ijs, warme kersen, pure 
chocoladesaus en slagroom 

(meerprijs Oudhollandse ijskar € 125,00)   

Prijs € 33,50 per persoon
Soep – Buffet – Dessert
(gebaseerd op 2,5 uur)
(minimaal 25 personen)


