Warme en Koude Buffeten De Oosterweide
Basis buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvlees salade
Aardappel salade
Stokbrood met kruidenboter
Kipsate
Spare-ribs
Schnitzel met champignons & uien
Stukjes varkenshaas in roomsaus
Gebakken aardappelen
Seizoensgebonden warme groente

Luxe buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvlees salade
Aardappel salade
Koolsalade
Stokbrood met kruidenboter
Meloen met ham
Gehaktballetjes in zoet/zure saus
Pangafilet met zalm rolletjes in bote
Beenham met honingmosterdsaus
Kipsaté
Spare-ribs
Stukjes varkenshaas in roomsaus
Gebakken aardappelen
Seizoensgebonden warme groente

Duits buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartoffel salade met spek
Nüdelnsalat (pastasalade)
Stokbrood met kruidenboter
Wienerschnitzel met Jägersaus
Bratwurst met currysaus
Procureur met sauerkraut
Jachtschotel
Gebakken aardappelen met spek en ui
Seizoensgebonden warme groent
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Chicken buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kipsalade
Kipsaté
Kip in zoet/zure saus
Krokante hotwings
Chickenstrips
Gekruide kipvleugeltjes
Kipgehakt balletjes in een pittige saus
Gebakken aardappelen
Seizoensgebonden warme groente

Hapjes buffet (20 hapjes per persoon)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevulde eieren
Ham gevuld met monchou
Stokbrood met kruidenboter
Rundvlees salade
Ham met meloen
Wrap gevuld met zalm
Wrap gevuld met carpaccio
Kipspiesjes (warm)
Beenham met honingmosterdsaus (warm)
Gehaktballetjes in zoet/zure saus (warm)
Spareribs (warm)

Let op! Alle bovenstaande buffetten zijn uit te breiden met tomaten, groente of
mosterdsoep.

Tapas buffet 'classico' (maaltijdvervangend)
Waan je in het zonnige zuiden ....met ons fingerfood tapasbuffet 'classico'
Warm buffet
Gegrilde Gamba spiesjes met knoflook marinade
Gegrilde kipdij in kerrie koriandersaus
Gehaktballetjes in spaanse albondigas
Tonijnpasta schotel met gesmolten kaas of Vegetarische ovenschotel van tortilla chips
met tomaat, kidney bonen, salsa saus en gesmolten kaas
Koud buffet
Parmaham met galia meloen
Spaans kipspiesje fingerfood in sesam gelakt
Quiche partjes kaas-ui
Quiche partjes ham-champignon
Carpaccio schotel met pestodressing 'tapasstyle'
Mozarella-pesto-sud'n'sol tomaat spiesjes
Gegrilde champignons in kruidenolie
Peppadews gevuld met zachte roomkaas
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Vegetarische mini wraps met salsa van ei
Gerijpte Serranoham in mooie plakken
Mini wraps met vulling van gehakt, tomaat en ui
Assortiment gesorteerde olijven
Gekruid Spaans plukbrood met aioli dip
Vers gebakken stokbrood met mediterrane kruidenboter
Huisgemaakte tapenade na gegrilde paprika
Mediterrane aardappelsalade van pesto, smaaktomaatjes, gebakken spek & ui
Schaal slasoorten met feta, ei, olijf en zontomaatjes
Roomkaas toscane met knoflook
Spaanse bolero salade van appeltjes en ananas
Buffet bestaat uit 300 gram vlees en 350 gram salades + garnituren per persoon
Mediterraans buffet
Uitgebreid luxe buffet met heerlijke mediterraanse smaken. Geserveerd met vers
gebakken brood met tapenades en pesto. Diverse voor- en hoofdgerechten met voor
iedereen wat wils.
Succes gegarandeerd!
Voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas
Heerlijke carpaccio van flinterdun gesneden ossenhaas met verse Parmezaanse kaas
en balsamico-mayonaise
Salade Caprese
Salade van schijven verse buffelmozzarella, biologische trostomaten en verse
basilicum gecombineerd met een heerlijke aceto balsamico en peper en zout.
Pastasalade van gerookte kip
Salade van penne pasta met gerookte kip, huisgemaakte groene pesto,
pijnboompitten en verse veldsla.
Roomkaas Toscane
Eens iets anders voor op stokbrood. Italiaanse roomkaas met fijngesneden prei,
peterselie, knoflook en een rood uitje
Olijven van het huis
Heerlijke groene olijven gemarineerd in een honing-mosterd marinade
Vers gebakken brood met tapenade & groene pesto
Diverse soorten huisgebakken brood met een heerlijke tapenade van het huis van
zongedroogde tomaten, olijven en kaas en een groene pesto van verse basilicum,
pijnboompitten en knoflook.
Hoofdgerechten
Lasagne a la spinachhi
Lasagne opgebouwd van tomaat, spinazie, ui, bospaddestoelen en groene
lasagnebladen in een overheerlijke Italiaanse pomodori saus. Afgemaakt met een laag
bechamelsaus en gegratineerd met kaas.
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Kip Toscane
Penne pasta van gemarineerde kip, ui, paprika en courgette in een Toscaanse
tomatensaus van verse tomaten met basilicum en knoflook
Risotto van pompoen en gevulde kipfilet met paddestoelen
Heldere risotto van pompoen gecombineerd met gebakken kipfilet gevuld met diverse
paddestoelen en verse kruiden.
Italiaanse stoofpot van zacht gegaard rundvlees in thijm en rozemarijn
goed gevulde stoofpot van zacht gegaard rundvlees, champignons en uien in tijm en
rozemarijn.
Geserveerd met aardappeltjes uit de oven en verse sperzieboontjes.
Buffet bestaat uit 300 gram vlees en 350 gram salades + garnituren per persoon
Stamppot buffet
Stamppot zuurkool
Stamppot boerenkool
Stamppot hutspot
Rookworst
Verse worst
Hachee
Ribbetjes
Uitgebakken spek
Echte jus
Zaanse mosterd
Plakjes augurk
Amsterdamse uitjes
Winter arrangement
Jachtschotel van magere rundersukade lappen
Rundvlees hachee met ui en laurier
Mild gekruide kipschotel met groente
Goulash met tomaat, paprika, ui en knoflook
Stoofpeertjes volgens klassieke receptuur
Chili con carne, een winterse klassieker
Snijbonen stamppot met magere runderlapjes
Zuurkool stamppot met uitgebakken rookspek
Boerenkool stamppot 'vegetarisch'
Hete bliksem stamppot 'vegetarisch'
Stevig stuk rookworst p.p. in volle jus
Grove mosterd
Amsterdamse uitjes
Plakjes augurk
Picalilly
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Oosters buffet
Daging Bali (gestoofd rundvlees in sambalsaus)
Ajam Asam Manis (kipstukjes in zoetzure saus)
Daging Tjintjang Manis (gehaktballetjes in zoete sojasaus)
Sate Ajam (kipsaté met pindasaus)
Sambal Goreng Oedang (gebakken garnalen in pikante sambalsaus)
Toemisan Sajoer (roerbakgroentenmix)
Sambal Goreng Telor (gefrituurde ei in milde saus)
Nasi goreng (gebakken rijst, vegetarisch ingevuld)
Nasi Koening (gekruide gele rijst)
Bijgerechten:
Atjar Tjampoer kuning (variatie van groente in zuur)
Bawang goreng (droog gebakken uitjes)
Sambal goreng kentang (pikante aardappelsticks)
Seroendeng (gemalen kokos & pinda's)
Sambal badjak
Kroepoek Oedang
3-Gangen maaltijd buffet (minimaal 10 pers.)
Romige tomatensoep met kipfilet
Grootmoeders groentesoep met gehakt
Gesneden stokbroden & kruidenboter
Varkenshaas in champignon - roomsaus
Beouff Bourguignon (stoofschotel)
Kipfilet in zoet - zuresaus
Aardappel wedges
Aardappelroomtaart
Warme daggroente
Gemengde rauwkostsalade
Vruchtendessertgebak, vruchtentopping vers fruit en slagroom
Spaanse tapasproeverij
Bij onderstaand buffet heeft u de keuze om deze als hapje tijdens uw feestavond te
serveren of als volledige maaltijd. Bij de eerste optie gaan wij uit van 300 gram per
persoon, bij de volledige maaltijd gaan wij uit van ca. 550 gram per persoon.
Knoflookchampignons met manchego en rode ui
Tortillataart met chorizo en roomkaas
Gemarineerde ansjovis met olijven
Garnalenkroketjes met tartaarsaus
Pittige gehaktballetjes met tomatensaus
Ovenschotel met gele rijst en garnalen
Bladerdeegtaart met tode ui en olijven
Frittata (omelet met courgette, pepers, kaas en ui)
Gemarineerde pollo met pepers
Gebakken scampi's met knoflook
Brood met Sud 'n Sol tomaatjes en olijven met ansjovisboter
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Italiaanse hapjesproeverij
Bij onderstaand buffet heeft u de keuze om deze als hapje tijdens uw feestavond te
serveren of als volledige maaltijd. Bij de eerste optie gaan wij uit van 300 gram per
persoon, bij de volledige maaltijd gaan wij uit van ca. 550 gram per persoon.
Carpacciorolletje van wrap met balsamicodressing en Parmezaan
Quiche van spinazie en ricotta
Salade Caprese (mozzarella, tomaat en basilicum)
Tonijnsalade met rode ui
Serranoham met knoflookolie en zongedroogde tomaten
Ansjovisrolletjes met olijven
Lasagne met pittig gehakt en gegrilde groente
Gebakken kipfilet met een saus van gorgonzola
Gehaktballetjes met een saus van zongedroogde tomaten
Bruschetta's met Italiaanse kruiden en ui
Brood met roomkaas, olijven en tomatenboter
Soep & broodjes arrangement
Romige tomatensoep, gevuld met kip & prei
Heldere groentesoep met gehaktballetjes
Belgische bol met ham, kaas & gezond
Belgische bol met zalmfilet & petrella kaas
Belgische bol met rosé gebakken rosbief & ei crème
Belgische bol met mosterdkaas
Belgische bol met kip kerrie salade
Broodje warme beenham met mosterdsaus
Broodje pikante kip met groenten en chili
Uitgaande van +/- 2½ broodje per persoon
Dessert buffet
Huisgemaakte zoete taart
Vanille pudding
Chipolata bavarois
Walnoten parfait
Crème Brulee
Vers fruit
Slagroom
Lunch arrangement 1
Romige tomatensoep met kipfilet of
Traditionele mosterdsoep met spekjes
Een assortiment luxe belegde broodjes (bruin / wit / hard / zacht)
Bestaande uit brie, kaas, slagers achterham, rosbief, Filet American, kipfilet en
huisgemaakte salade.
Uitgaande van 2.½ broodje per persoon.
Kannen melk, karnemelk en verse jus d’orange.

De Ooosterweide

2017

Lunch arrangement 2
Sandwich buffet. Een aanrader! Eens wat anders dan belegde bolletjes.
Zeer smakelijke sandwiches (3-laags) rijkelijk belegd en prachtige presentaties.
Diverse soorten met o.a. gerookte zalm, tapenade, tonijnsalade en oude kaas.
Romige tomatensoep met kipfilet, traditionele mosterdsoep met spekjes
Grootmoeders groentesoep met gehaktballetjes en rundvlees
Sandwiches/trammezini ( 3- laags driehoekige sandwich)
Trammezini met gerookte zalm en roomkaas
Trammezini met tonijnsalade, rode ui en veldsla
Trammezini met parmaham en truffelmayonaise
Trammezini met gebraden rosbief en rucola
Trammezini met tapenade, komkommer, tomaat en rucola
Trammezini met roomkaas, oude kaas en komkommer
Trammezini met beenham en mosterdmayonaise
Assortiment van verse vruchtensappen:
Verse Jus d’orange, Sinaasappel aardbei
Melk en Karnemelk
Lunch buffet arrangement 3
Kaasassortiment bestaande uit:
Jong belegen kaas van de boer
Oude kaas van de boer
Franse roombrie
Prachtig assortiment ambachtelijke vleeswaren
Boeren achterham
Rauwe ham
Cervelaat
Kipfilet
Warme gerechten:
Gekookte scharrel eieren
Bacon gebakken
Warme snack broodjes
Zoet beleg:
Diverse soorten ambachtelijke jam
Boter en Margarine
Hierbij serveren wij u de volgende broodsoorten:
Vers gebakken waldkorn broodjes
Vers gebakken pistolets bruin en wit
Vers gebakken croissants
Schaal met vers handfruit
Een ruim assortiment van vers handfruit.
Assortiment van verse vruchtensappen/ melk
Jus d’orange
Verse melk
Karnemelk
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