Dessertbuffet

Eetkamer “de Laan”

Minimaal 15 personen

Buffetten

Assortiment aangepast op het hoofdbuffet.
•
•
•

Dessert glaasjes
€ 2,25 p.p.
Fruitsalade
€ 2,75 p.p.
Sweet table
€ 4,50 p.p.
bijv.: bonbons, cupcakes, muffins, brownies,
donuts, carrot cake, bavarois, fruitsalade,
spekkoek.

EETKAMER DE LAAN
Laan van Nieuw Oosteinde 296
2274 GG Voorburg
Telefoon: 070 – 347 51 52
info@eetkamerdelaan.nl
sales@rascatering.nl
www.eetkamerdelaan.nl
www.facebook.com/eetkamerlaan

Aanvullingen
Stokbrood met kruidenboter
€ 2.25
Diverse dips
v.a.
€4.50
Keuze uit ons delicatessenassortiment.
Extra’s
Servies en bestek
Bezorgkosten
Buiten de regio
Personeelsinzet op locatie

€ 1.50 p.p.
€ 12.50
€ 0.60 p.km
€ 30.25 p.u.

Iets te vieren?
Voor kleine en grote groepen verzorgen
wij bij u thuis een heerlijk koud en/of
warm buffet. Geheel verzorgd zoals u dat
wenst.

Wat zijn de mogelijkheden?
Warm buffet
Minimaal 15 personen.

Koud buffet
€ 19,50 p.p.
Minimaal 10 personen
•

•

Huzaren-, Zalm -, Kip- en Russische
salade, aangevuld met gevulde
komkommer, gevulde eieren,
kaassoesjes, paté, en asperges gerold in
ham, fruitsalade.
Stokbrood met roomboter en
kruidenboter.

Een keuze uit onderstaande thema’s, waarbij
2 vlees of visgerechten, 2 zetmeelgerechten en
2 warme groentegerechten. Geserveerd met
groene salade en brood.
•
•
•
•

Indonesisch buffet
Mediterraans buffet
Stamppot buffet
Italiaans buffet

€ 24,50 p.p.
€ 24,50 p.p.
€ 22,50 p.p.
€ 22,50 p.p.

BBQ buffet
€ 24,50 p.p.
Kippendijen, kipsaté, runderhamburger, BBQ
worst, vispakketje, gepofte aardappel, 3 salades,
fruit, stokbrood met kruidenboter en diverse
sauzen.

Aanvullingen bij buffet
(Minimaal 10 personen)
Koud
Plateau luxe vleeswaren
Plateau vissoorten
Plateau Hollandse en Franse kazen
Pot-au-feu met kipsaté (4 stokjes)

€ 5,00
€ 7,50
€ 8,00
€ 7,50

Warm
Gepresenteerd
met
rijst,
gebakken
aardappeltjes of pasta, met groene salade
•
•
•

Kip-kerrie
Boeuf Bourguignon
Franse visstoofpot

€ 6,50
€ 7,50
€ 8,50

Italiaanse Antipasti
€ 1.60 p.st. vanaf 100 stuks
Deze hapjes kunt u eten als maaltijd (10 hapjes
p.p.). Deze hapjes zijn te leveren vanaf 100
stuks, waarbij u dan een keuze kunt maken uit
10 soorten antipasti.
Antipasti kan mooi als buffet op een tafel
worden uitgestald. Gerechtjes worden op
verzoek op Italiaans aardewerk, kleine bordjes
en in glaasjes geserveerd.
Warm
1.
2.
3.
4.
5.
Koud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andere wensen?
Uiteraard kunnen ook uitgebreidere en/of luxere
buffetten worden klaargemaakt. Dit kan op
aanvraag en wordt geheel naar wens
samengesteld.

11.
12.
13.
14.

Calamaretti fritti
Mini Lasagne vegetarisch
Gebakken champignons
Gehaktballetjes in tomatensaus
Frittata

Rivierkreeftjes
Courgette rolletjes met tonijn
Tijgergarnalen in knoflook marinade
Vitello Tonato
Uien in balsamico azijn
Buffalo mozzarella met zongedroogde
tomaatjes
Italia-mix olijven met paprika
Groene Italiaanse knoflookolijven
Zongedroogde Italiaanse tomaatjes
Gegrilde Italiaanse groene
bosasperges
Gegrilde paprika in drie kleuren
Olijvenbrood met tapenade
Prosciutto ham met vijgen
Italiaanse salami

15. Grissini met Serranoham
16. Pancetta met roomkaas

