Buffetten

Heeft u iets te vieren? Wij hebben heerlijke buffetten voor u samengesteld om het feest compleet te maken! Gezellig samen bij de Eksterhoeve!
ITALIAANS BUFFET € 27,50 per persoon

*

SUGGESTIE FRANS BUFFET € 27,50 per persoon

VOORGERECHT
Carpaccio amuse: Klein bordje carpaccio met flinterdun
gesneden runderhaas op een bedje van ijsberg sla afgeganeerd met pijnboompitjes, Parmesaanse kaas en een
dressing van dille

WARM

DIVERSE HAPJES OP SPIEGEL
•
Gerookte eendenborst met verse mango
•
Mozzarella kaas, cherry tomaten en pesto
•
Rolletje Parmaham met tapenade
•
Rolletje gerookte zalm gevuld met
mascarponecrème
•
Canapé cristallo o.a. met salami en ei
•
Canapé parma o.a. met parmaham en
parmezaanse kaas

•

WARM
•
Osso buco
•
Huisgemaakte lasagne
•
Varkenshaas in Marsalasaus
•
Aardappelpar tjes met rozemarijn
KOUD
•
•
•
•
•

Italiaanse aardappelsalade
Vitello tonnato
Caprese al balsamico
Kaasplank (div. soor ten kaas)
Boeren brood met pijnboompitjes, plukbrood,
Italiaanse chiabatta kruidenboter en olijvencrème

•
•

•
•

€ 29,50 per persoon

Boêuf de bourgogne (rundvlees met rode wijn
spekjes en champignons)
Normandisch vispannetje (Verse rode zalm,
Krab, Garnalen in een romige saus)
Varkensfilet in Provençaalssaus (blokjes varkens
filet verse kruiden en room)
Coq au Vin (Stukjes kipfilet, Champignons, zilver
uitjes, rode wijn)
Quiche lorraine (ham, prei, kaas, eieren, ui,
broccoli)

KOUD
•
•
•
•

•
•

SUGGESTIE WARM & KOUD BUFFET “DE LUXE”

Franse aardappelsalade (aardappel, salami, olijf
stukjes en kapper tjes)
Aardappel gratin (schijfjes aardappel, room spek
en ui)
Salade van het huis
Kaasplank (div. soor ten franse kaas o.a. Brie,
Roquefor t, Por t salut etc.
Gegarneerd met vijgen, witte druiven, groene
en zwar te olijven, gedroogde tomaatjes)
Franse banquette, mini broodjes, plukbrood,
chiabatta’s
Kruidenboter, roomboter en olijfolie

*

WARM
•
Boêuf de bourgogne (rundvlees met rode wijn
spekjes en champignons)
•
Varkensvlees marsalasaus
•
Vispanneke rijkelijk gevuld met garnaaltjes, krab
en zalm
•
Gegratineerde aardappeltjes met krokant gebak
ken ontbijtspek
KOUD
Huisgemaakte huzarensalade rijkelijk afgegarneerd met
eieren, tomaten, komkommers
AMBACHTELIJKE VLEESWAREN
•
Gerookte boerenham met par tjes meloen
•
Gekookte achterham met asperges
VISSOORTEN
•
Gepocheerde rode zalm of gerookte rode zalm
•
Hollandse garnaaltjes
•
Hollandse haring met uitjes
•
Gerookte forelfilet
DIVERSEN
•
Gemengde rauwkostsalades
•
Cocktailsaus
•
Tar taarsaus

•
•

Vers gebakken stokbrood, minibroodjes
Kruidenboter

Alle buffetten vanaf 25 personen exclusief drank. Afkoop drank in overleg afhankelijk van het assor timent. De gezelligheid van de Eksterhoeve krijgt u er gratis bij!

