
Warme en koude 
buffetten 
 

 

 

 

 

 

 

Leveringen binnen Gemeente Roermond gratis  

Leveringen buiten  Gemeente Roermond berekenen wij € 0,99 per km  

 

De prijzen zijn gebaseerd op een aantal vanaf 20 personen, bent u met minder dan 20 

personen? Informeer naar de mogelijkheden. 

 

Voedselveiligheid 

Al onze producten worden vers verwerkt en volgens voedselveiligheidsnormen verhandeld. 

Ons bedrijf is H.A.C.C.P gecertificeerd. 

 

Betaling 

Betalingen worden gedaan bij het afleveringen van de opdracht, dit kan contant of per pin.  

  



BUFFET – 1                         € 17,95 per persoon                                                                                                                                                                                                                      

 

Warm  vlees:  

Gehaktballetjes in licht pikante tomaten saus 

Varkenspoulet met champignons roomsaus 

 

Huisgemaakte salades: 

Limburgse koude schotel 

Pasta salade 

Witte koolsalade 

Tomaten – mozzarella salade 

Komkommer dille salade 

 

Koude gerechten : 

Gevulde eieren 

Ham & asperge rolletjes 

Stokbrood ( wit & bruin) , Kruidenboter        

 

 

 

BIJLAGEN  

Eventueel uit te breiden met: 

Aardappelgratin    € 1,-        

Gebakken krielaardappeltjes   € 1,- 

Gekookte witte rijst    € 1,-  

Warme groenten van het seizoen  € 1,-  

  



BUFFET -2             € 22,50 per persoon                                                                                                              

 

Warm vlees: 

Boeuf bourguignon  

Varkensmedaillons met champignon roomsaus 

 

Huisgemaakte salades: 

Limburgse koude schotel 

Pasta salade 

Witte koolsalade 

Tomaten – mozzarella salade 

 

Koude gerechten : 

Gevulde eieren 

Ham en asperge rolletjes 

Komkommer dille salade 

Vers fruit salade  

Italiaanse Parmaham met meloenpartjes 

Stokbrood ( wit & bruin) , Kruidenboter       

 

BIJLAGEN  

Eventueel uit te breiden met: 

Aardappelgratin    € 1,-        

Gebakken krielaardappeltjes   € 1,- 

Gekookte witte rijst    € 1,-  

Warme groenten van het seizoen  € 1,-  

  



BUFFET 3                € 24,50 per persoon                                                                                                     

 

Warm vlees: 

Gegrilde beenham in Limburgse mosterdsaus 

Zuurvlees van runderpoulet 

Kipragout met champignon roomsaus 

 

Huisgemaakte salades: 

Limburgse koude schotel 

Pasta salade 

Witte koolsalade 

Tomaten – mozzarella salade 

Komkommer dille salade 

 

Koude gerechten: 

Gevulde eieren 

Ham en asperge rolletjes 

Vers fruit salade  

Italiaanse Parmaham met meloenpartjes 

Stokbrood ( wit & bruin) , Kruidenboter       

 

 

BIJLAGEN  

Eventueel uit te breiden met: 

Aardappelgratin    € 1,-        

Gebakken krielaardappeltjes   € 1,- 

Gekookte witte rijst    € 1,-  

Warme groenten van het seizoen  € 1,-  

 

 

 



BUFFET met VIS       

Dit is te combineren met buffet 1 , 2, of 3            

 

                                                    

 

Warme visgerechten:    € 5,- p.p. 

Scholfilet met kruidenkorst 

Zalm in hollandaise saus 

 

Koude visgerechten:    € 5,- p.p. 

Gerookte paling 

Gerookte zalm met kappertjes 

Gerookte forel 

Gevulde tomaten , met noorse garnalen 

 

 

 


