Buffetmogelijkheden
Onderstaande buffetten zijn mogelijk vanaf 8 personen. Deze buffetten dienen van te voren te worden geboekt.
Tot één week van tevoren kan het persoonsaantal gewijzigd worden i.v.m. de inkoop.
Saté Buffet
Kipsaté
Stokbrood en kruidenboter
Frites
Groene salade

€ 14,50

Italiaans Buffet
Lasagne bolognese
Vegetarische pasta
Stokbrood met kruidenboter
Groene salade

€ 14,50

De onderstaande catering kunt u boeken vanaf 15 personen.
Indisch Buffet
Nasi Goreng (gebakken rijst)
Bami Goreng (gebakken noedels)
Ayam Kerrie (kipkerrie gerecht)
Ayam ketjap (kippendijtjes in ketjapsaus)
Daging Smoor (zoet rundvleesgerecht)
Daging Rendang (mild gekruid rundvlees in santensaus)
Sambal Goreng Boontjes (pikante sperzieboontjes)
Sayur Tumis (gewokte seizoensgroenten)
Dadar Jamur (omelet met champignons en balisaus)
Atar Ketimun (komkommerzuur)
Kroepoek
Serungdeng (geroosterde kokosrasp)
Sambal badjak (huisgemaakte sambal)
Hollands Buffet Warm Koud
Huzarensalade, Zalmsalade, Geitenkaassalade en Groene salade
Ham met meloen
Vis plateau: Makreel, Garnalen, Forel en Makreel
Kipvleugels uit de oven
Hollands stoofpotje
Stoofschotel van vis met groente
Roergebakken rijst
Groente quiche/ omelet
Diverse sauzen
Stokbrood en kruidenboter

€ 23,50

€ 27,50

Buffetmogelijkheden (vervolg)
Amerikaans Buffet
Ceasar salade (v)
Spicy gamba’s
Hamburgertjes
Spare ribs
American chickenwings
Vega hamburger
Frites
Stokbrood met kruidenboter
Diverse salades
Diverse sauzen

€ 27,50

Italiaans Buffet Deluxe
Caprese salade met pesto (v)
Italiaanse rauwkost salade met feta (v)
Parmaham met meloen
Runder balletjes met tomatensaus
Lasagne met spinazie (v)
Fusilli pasta met verschillende soorten vis en kruidenroomsaus
Gegrilde groenten
Stokbrood met kruidenboter

€ 27,50

BBQ Buffet Budget

€ 24,50

(mogelijk van maart t/m oktober)

Hamburger
Drumstick
Broodje pulled pork
Spare-ribs (op aanvraag te vervangen voor een vispakketje)
Frites
Diverse salades
Diverse sauzen

Buffetmogelijkheden (vervolg)
BBQ Buffet Luxe

€ 29,50

(mogelijk van maart t/m oktober)

Hamburgers
Spare-ribs
Kipsaté
Drumstick
Garnalenspies
Vispakketje
Diverse salades
Romige knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus, satésaus
Frites
Brownie dessert

€ 5,00

Grand dessert
IJstaart + zoete lekkernijen

€ 6,50

Liever een offerte op maat of een catering-wens wat niet in het bovenstaande schema te vinden is?
Laat het ons weten en wij maken graag een passende offerte om maat op basis van jullie wensen.
Meer informatie of een reservering plaatsen?
Neem contact op via 072 - 727 1020 of info@escaperoomfunfarm.nl

