Buffet

Dessert

‘T VEERHUYS

BUFFET

29,50 p.p.

8,00 p.p.

ZOETE LEKKERNIJEN
KOUDE GERECHTEN

Kies drie gerechten: 1 vegetarisch, 1 vlees en 1 visgerecht

CRÈME BRÛLÉE
TIRAMISU

VERS FRUIT

CHOCOLADEMOUSSE

IJSTAART

VEGETARISCH
Salade caprese
Carpaccio van rode biet met geitenkaas
 Groene salade met geitenkaas, blauwschimmelkaas,
noten en vijgencompote
VLEES
Rundercarpaccio
Vitello tonnato
Rauwe ham met meloen
Rauwe ham met feta en olijven

BAVAROISE

Extraatje
WIL JE HET BUFFET
UITBREIDEN?
Soep naar keuze of
een extra gerecht uit het buffet 2,50 p.p.

VIS
Schotel met makreel, zalm en garnalen
Pastasalade met zalm
Salade niçoise

Bij deze gerechten serveren we stokbrood met kruidenboter,
tapenade en aardappelsalade.

WARME GERECHTEN

Kies drie gerechten: 1 vegetarisch, 1 vlees en 1 visgerecht
VEGETARISCH
Pasta met paddenstoelen en truffelsaus
Curry met groenten
Vegetarische balletjes in sesam sojasaus
VLEES
Langzaam gegaarde rundersucade in portsaus
Procureur in rode wijnsaus
Malse kipdijfilet met satésaus
Kipdijfilet in piri piri saus
Varkenshaasmedallions in champignonroomsaus
VIS

HEB JE EEN SPECIALE WENS?

Dat kan!

SUGGESTIES
Pasteitje met huisgemaakte kalfsragout
Caesar salade
Gevulde eitjes
Groene salade
Cocktail met garnalen
Paella
Quiche
Spareribs
Beenham met mosterdsaus

DRANKARRANGEMENT ERBIJ?

Alle warme en koude dranken, zonder buitenlands gedistilleerd
HET EERSTE UUR
ELK VOLGEND UUR

9,00 p.p.
6,00 p.p.

Visfilet (vis van het seizoen) in citroen dillesaus
Tongrolletjes in witte wijnsaus
Pasta met zalm, garnalen in roomsaus

Bij deze gerechten serveren we Roseval aardappeltjes uit de oven,
rijst en gegrilde groenten.

Voor het buffet kun je het aantal gasten tot twee dagen vooraf
kosteloos wijzigen. Voor het drankarrangement brengen we het
werkelijk aantal gasten in rekening.

Brunch

BIJ ‘T VEERHUYS
vanaf 20 personen - 2 uur
27,50 p.p.

Winter

BUFFET

vanaf 20 personen
22,50 p.p.

• Erwtensoep

• Soep
• Broodmand met zoete broodjes
• Pasta salade met gerookte kip
• Salade caprese
• Belegd biobrood met onder andere:
- Carpaccio
- Gerookte zalm
- Brie
• Scrambled eggs met en zonder spek en boterhammen
• Huisgemaakte kalfsragout met pasteibakjes
• Quiche
• Griekse yoghurt
• Vers fruit
• Granola

High tea

VANAF 2 PERSONEN
27,50 p.p.

Gedurende 2 uur onbeperkt thee en genieten van diverse
zoete en hartige lekkernijen. Waaronder kleine taartjes,
macarons, kopje soep, quiche en belegde broodjes.

HighWine

VANAF 2 PERSONEN
27,50 p.p.

Keuze uit 2 glazen wijn of 2 lekkere speciaal biertjes.
Daarbij serveren we diverse hartige lekkernijen.
Waaronder een kopje soep, zoete aardappel friet, charcuterie,
kaas en belegde broodjes.

• Keuze uit 2 stamppotten
(vanaf 30 personen serveren wij 3 stamppotten):
Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Warme apfelstrudel

De stamppot wordt geserveerd met draadjesvlees, rookworst en spek.

Gelders

PANNENKOEKEN
BUFFET
vanaf 20 personen
19,50 p.p.

KLEINE PANNENKOEKJES
die je zelf kan beleggen met:

• Appel
• Warme kersen
• Vers fruit
• Gele room
• Spek
• Kaas
• Huisgemaakte ragout
• Gekruid gehakt met kidneybonen, mais en paprika
• Pittige kip
• Roergebakken champignons met ui en roomkaas

