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LUNCHBUFFET PRIJS PER PERSOON €20,75

HELDERE KIPPENSOEP EN GEBONDEN MOSTERDSOEP 
met zelf toe te voegen garnituren als spek, prei en bosui

ASSORTIMENT VAN MINIBROODJES wraps en sandwiches 
- Carpaccio
- Huisgemaakte salades
- Gerookte zalm
- Kaassoorten
- Vleeswaren

WARM MINI BROODJE met pulled chicken of beef 
met een bijpassende saus

• Huisgemaakte frisse salades 

• Koffie, thee, melk, jus d‘orange

 Ook per tafel op een etagère te serveren.

ASSORTIMENT VAN MINIBROODJES 
- Turfgerookte ham
- Kaassoorten
- Gerookte zalm
- Kiprollade
• Croissant met ham en kaas 

• Deense krakeling
• Roombroodje
• Krentenbol 
• Suikerbol
• Scrambled eggs met bacon
• Gekookt ei 

• Verse fruitsalade
• Koffie, thee, melk, jus d’orange

 Ook per tafel op een 
 etagère te serveren.

ONTBIJTBUFFET PRIJS PER PERSOON €18,75

12-UURTJE 
PRIJS PER PERSOON €14,75 

• Soep van de dag
• Rustieke bol 
 met ham of kaas
• Zachte bol met kroket
• Koffie, thee, melk 
 en jus d’orange

Begin de dag goed 

met een heerlijk 

verzorgd ontbijt 

en geniet in de 

middag van een 

lekkere lunch
ontbijt en lunch



Warme bittergarnituren
BITTERGARNITUUR 
€1,10 p.s.
Mix van mini hapjes als frikandel, 
nasihapjes, gehakballetjes 
en kipvariantjes

OOSTERS HAPJE 
€1,30 p.s.
Mix van samosa, loempia 
en garnalen

Koude bittergarnituren
DRENTS BORRELGARNITUUR €1,10 p.s.  
Een assortiment Drents garnituur, gepresenteerd op houten schalen met o.a.: 
• Diverse soorten boerenkruidenkaas • Drentse grove leverworst • Gekruide grillworst • Pittige droge worst

CANAPÉS €2,10 p.s.
Vers gebakken stukjes stokbrood ruim en luxe belegd met o.a. de volgende garnituren:
• Brie met kruidenkaas • Gebakken garnaal met luchtige mousse • Gerookte biefstuk met 
Parmezaanse kaas • Gerookte Schotse zalm waarbij crème van vis • Tapenade met zongedroogde tomaat 
• Huisgemaakte paté van gevogelte of wild • Crème van oude kaas

AMUSELEPELS €3,10 p.s.
Amuselepels belegd met o.a. de volgende luxe garnituren:
• Carpaccio van rund, groene pesto en pijnboompitten • Rouleau van paling, zeewier en bijpassende  
mousse • Italiaanse ham op tapenade geserveerd • Gerookte Schotse zalm gevuld met guacamole  
• Geitenkaas gepaneerd in honing en sesamzaad • Drents nagelhout waarbij gelei van bessen

AMUSEGLAASJES €3,75 p.s.
Kleine gerechtjes geserveerd in een glaasje met o.a.:
• Gamba op een crème van komkommer • Lolly van geitenkaas met pistachenoten • Coppa di Parma met 
meloen en balsamico • Tartaar van zalm met een mayonaise van limoen • Roosje van ossenhaas, rucola 
en geschaafde kaas • Hollandse haring op brunoise van biet • Salade van olijf, zongedroogde tomaat en feta

BITTERBALLEN 
€1,15 p.s.
Oma Bobs bitterballen 
van rundvlees 

GEHAKTBALLETJES 
€2,10 p.s.
Krikke gehaktballetjes 
naar eigen recept

CROQUETJES 
€1,25 p.s.
Oma Bobs assortiment 
mini croquetjes met 
diverse vullingen



Buffetten
BUFFET STANDAARD
PRIJS PER PERSOON €23,75

• Aardappelsalade met bacon en ei
• Kip-mangosalade
• Pastasalade met pesto 
• Gehaktballetjes in zoet-zure saus
• Kipdijfilet in satésaus 
• Drentse runderstoof
• Varkensfilet in pepersaus
• Gegratineerde aardappelen
• Nasigarnituur 
• Gewokte groentemix
• Penne in roomsaus met kruiden
• Diverse gesneden broodsoorten  
 met kruidenboter

BUFFET LUXE
PRIJS PER PERSOON €29,75

• Huisgemaakte kipsalade met appel, knolselderij,  
 aardappel en mayonaise 
• Frisse salade van rucola, carpaccio, balsamico  
 en mediterraanse lekkernijen 
• Mesclunsalade met gerookte zalm, rode ui, 
 kappertjes, komkommer en limoenmayo
• Verse fruitsalade uit het seizoen 
• Drents hoen gevuld met tutti frutti in rode   
 portsaus
• Kalfsvlees in tonijnsaus met tomaat en olijven
• Varkenstournedos in saus van paddenstoelen
 en coppaham
• Gestoofde zalm en kabeljauw in botersaus 
 met zeewier
• Ratatouillegroenten met haricot verts 
• Pasta in pestosaus met pijnboompitten
• Krielaardappelen met rozemarijn en zeezout
• Rijstgarnituur met paprika en bosui
• Gevuld brood met artisjok, paddenstoelen, 
 tomaat waarbij pesto, aioli en kruidenboters

Borrelplanken
BORRELPLANK RETRO PRIJS PER PERSOON €6,75 
     | vanaf 6 personen
• Ham met monchou • Boterhamworst met augurk • Rookvlees met ei • Kipfilet  
met druif • Schelpje filet American • Gevuld eitje • Drentse paal met salade 
• Gehaktballetje • Gezouten pinda’s

BORRELPLANK HOLLANDS PRIJS PER PERSOON €8,75 
     | vanaf 6 personen
• Diverse kaassoorten uut Drenthe met appelstroop en mosterd • Ossenworst met  
piccalilly • Mini sandwiches van kloosterbrood met ei en spek • Turfgerookte ham  
• Cervelaat • Beenham • Augurken • Amsterdamse uien • Gezouten gemengde noten

BORRELPLANK MEDITERRAANS PRIJS PER PERSOON €8,75 
     | vanaf 6 personen
• Grissino omwikkelt met pesto en parmaham • Soesje gevuld met geitenkaas en 
balsamico crème • Groentesticks in een dip van yoghurt en kruiden • Spiesjes van 
mozzarella, olijf en tomaat • Worstsoorten als fuet en chorizo • Kaas van rond de  
Middellandse zee



bbq’s

BBQ BASIS 
PRIJS PER PERSOON €21,75

• Saté van kip, hamburger, speklap en shaslick
• Kartoffelsalade
• Eiersalade 
• Kipkerriesalade
• Verse friet 
• Diverse koude en warme sauzen
• Wit en bruin gesneden stokbrood 
 met kruidenboter

BBQ STANDAARD 
PRIJS PER PERSOON €23,75

• Saté van kip, weideburger, varkensfilet
 en biefstukspies
• Mediterraanse aardappelsalade
• Pasta-pestosalade
• Rauwkostsalade
• Verse friet 
• Diverse koude en warme sauzen
• Assortiment gesneden brood met kruidenboters 
 en pesto

BBQ LUXE
PRIJS PER PERSOON €29,75

• Rundertournedos, spies van kip, verse zalm,  
 kalfslende, gamba, varkenstournedos
• Huisgemaakte kipsalade
• Gemengde slasoorten met zalm, rode ui,  
 kappertjes en limoenmayo
• Verse fruitsalade
• Penne salade met rucola en pesto, tomaat  
 en pijnboompitten
• Verse friet
• Gewokte groentegarnituren 
• Diverse koude en warme sauzen
• Assortiment gesneden brood met pesto, aiolie 
 en kruidenboters

Genieten van de geur 

van de BBQ terwijl er 

gezellig een drankje 

wordt gedaan



Dessertbuffetten

Goed om te weten Prijswijzigingen en drukfouten uit deze banquetingmap voorbehouden. Alle 
prijzen zijn geldig t/m 31 december 2022. Kinderen van 2 t/m 12 jaar krijgen 50% korting op de gekozen 
arrangementen, kinderen tot 2 jaar zijn gratis. De prijzen uit deze banquetingmap gelden vanaf 30 personen 
(tenzij anders vermeld). Voor groepen tot 30 personen geldt er een toeslag van €2,50 p.p., per arrangement. 
Is dit niet helemaal wat u zoekt? Wij kunnen ook arrangementen op maat voor u samenstellen. 
Allergie of dieetwens? Vraag naar de mogelijkheden! 

DESSERTBUFFET 
BASIS
PRIJS PER PERSOON €5,50

• Vanilleroomijs 
• Chocoladeroomijs
• Aardbeienroomijs 
• Geslagen room
• Vruchtenbavaroises
• Fruitsalade 
• Gevulde slagroomsoesjes

DESSERTBUFFET 
STANDAARD
PRIJS PER PERSOON €7,50

• Bramenslof
• Lonquer van kaneel-roomijs 
• Bande van sinaasappelbavarois 
• Taart van amandelroomijs 
• Chocolade crème
• Geslagen room 
• Fruitsalade

DESSERTBUFFET 
LUXE
PRIJS PER PERSOON €12,50

• Taart van Belgische chocolade 
• Bombe van frambozenroomijs 
• Bande van pistache crème
• Boerenjongensijs
• Citroentaart
• Truffelijs assortiment
• Geslagen room
• Fruitsalade
• Chocoladegarnituur


