Buffetten
Wij hebben diverse buffetten voor u samengesteld, passend bij verschillende gelegenheden en
tijdstippen. Ook hier bestaat de mogelijkheid om, indien u dat wenst, de gerechten onderling uit te
wisselen. Onze chef-kok maakt graag een passend voorstel voor u.
Wij serveren de buffetten vanaf 20 personen.
Beenhambuffet
Warme beenham
aan het buffet door een van onze koks getrancheerd
Pepersaus
Pommes frites en Pommes gratin
Salade van kriel en verse kruiden
Verschillende rauwkostsalades
Gegrilde groenten
Vers gebakken stokbrood & kruidenboter
€ 26,80 per persoon
Stamppottenbuffet
Leidse hutspot

(Winterwortel, witte bonen en pastinaak)

Hete bliksem

(Aardappelen, Goudreinet, zoete appels en appelstroop)

Boerenkoolstamppot

(Aardappel, boerenkool, gerookt spek en cashewnoten)

Stamppot van spruitjes, appel en kerrie
Klapstuk
Pikante gehaktballetjes
Rookworst en gebakken spekjes
Mosterd, piccalilly en zilveruien
€ 28,35 per persoon

Mexicaans buffet
Sopa de Tortilla

(Pikante soep van diverse groenten met tortilla’s)

Ensalade Santa Fé

(Gesneden krulsla met zachte koriander/limoendressing,
verschillende soorten kaas en avocado)

Guacamole

(Luchtige avocadodip met tortillachips)

Quesadilla

(Bloemtortilla gevuld met kaas, uien en groenten )

Molitos

(Klein maïsbroodje bestreken met knoflook, bonenpuree en kaas;
gegratineerd in de oven)

Champinones Marinados

(Gemarineerde champignons met wijn, knoflook en kaas)

Elote Cocido

(Gekookte maïskolf met zure room of roomboter)

Pescado Veracruz

(Visgerecht van zalm, krab en garnalen in een heerlijke roomsaus)

Taco

(Tacoschelp met pikante vulling)

€ 31,95 per persoon
ISVW buffet
Koude gerechten
Gemengde slasoorten*
Linzensalade met in de oven gegaarde groenten *
Krabsalade
Gerookte zalm met een salade van krielaardappeltjes
Waldorfsalade met gerookte kip
Charcuteries
Plank met diverse luxe vleeswaren
Warme gerechten
Spinazie kaastaart*
Vis in filodeeg uit de oven
Garnalenspiesjes met een schaaldierensaus
Lamsbout met gepofte trostomaten en groene kruiden
Varkenshaasmedaillons met diverse gebakken paddenstoelen
Runderfilet met uientaartjes
Boerenbrood met olijfolie en boter
€ 38,65 per persoon
* vegetarisch

Koud en warm staat gelijktijdig op het buffet

Vegetarisch buffet ISVW
Koude gerechten
Couscoussalade met gegrilde groenten
Griekse salade met olijven en feta
Groene salade van haricots vert, bonenkiemen en sojavlees
Aardappelsalade van krieltjes in de schil en noten
Warme gerechten
Pikante kikkererwten met groenten
Ovenschotel met aubergine
Oosterse wok schotel met tofu en ei
Spinazie kaastaart
€ 33,50 per persoon

Italiaans buffet
Koude gerechten
Salade caprice

(Italiaanse tomaatjes met mozzarella en pesto)

Insalata con pane e pesce alla griglia
(Salade met gegrilde vis en Italiaans brood)

Vitello tonato

(Dun gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise)

Warme gerechten
Ravioli con ricotta e spinaci
(Ravioli met spinazie en ricotta)

Frutti di mare

(Grote garnalen en schelpdieren in een tomatensaus)

Pollo arrosto al limone

(Gegrilde kip met citroen en rozemarijn)

Pasta
Ovenaardappeltjes met verse kruiden
Italiaans brood met olijfolie en pesto
€ 32,45 per persoon
Italiaans dessertbuffet
Gelatte
(Diverse ijssoorten)

Tiramisu

(Laagjes cake met marsala, mascarpone, koffie en cacao )

Panna cotta

(Roompuddinkjes afgetopt met rood fruit)

€ 8,25 per persoon

Tapas buffet
Bruchetta Casalinga

(Tomaten/mozzarella broodjes)

Gazpacho
(Koude Spaanse tomatensoep)

Championes en adobo

(Gemarineerde champignons)

Gamba’s en Salsa de tomates picante
(Garnalen in pikante tomatensaus)

Peppatuno

(Mini paprika gevuld met tonijn)

Albondigas de cordero

(Lamsvleesballetjes in cognacsaus)

Calamaris

(Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus)

Pato al sabor de naranja

(Spiesje met eendenborst in sinaasappelsaus)

Polo con panchetta

(Kipfilet met panchetta, ananas en kerriesaus)

Jambon Serrano relleno

(Spaanse ham gevuld met kaas en rode pepertjes)

Geserveerd met diverse broodsoorten
(focacia en ciabatta) en tapenade
€ 29,85 per persoon

Barbecue’s
Barbecue Socrates
Kipfilet, runderentrecôte, hamburger en gemarineerde spareribs
Rundvleessalade, zalmsalade, aardappelsalade
Gebakken aardappels en frites
Knoflook-, cocktail- en ravigottesaus
Stokbrood en kruidenboter
€ 29,35 per persoon
Barbecue Spinoza
Gemarineerde zalmfilet

(hele zijdes gemarineerd en vervolgens in zijn geheel gegrild)

Visspiesjes en vispakketjes
Tonijnsalade, rundvleessalade en pastasalade met gedroogde tomaat en pijnboompitjes
Runderentrecôte, varkenshaas saté, Cajun kipfilet
Gegrilde groenten
(courgette, aubergine, tomaat en paprika)

Verschillende rauwkostsalades
Cocktail-, kerrie- en knoflooksaus
Stokbrood, focaccia, tapenade en kruidenboter
€ 33,50 per persoon
Barbecue Descartes
Gamba’s gemarineerd in olijfolie met kruiden
Tonijnfilet met verse basilicum
Spiesjes van lam met koriander en mint
Runderfilet met Toscaanse kruidenboter
Kipfilet piri-piri
Gepofte aardappels
Geurige basmatirijst
Toscaanse aardappelsalade
Salade van tortellini en paprikatapenade
Salade van zalm, appel en rode ui
Kappertjes/dillemayonaise
Aïoli en brood
€ 36,00 per persoon

Grand Dessertbuffet
Soesjestaart met chocolade
Tarte Tatin van appel met vanillesaus
Vruchtenbavaroise
Diverse soorten ijs
Vers fruitsalade
€ 12,10 per persoon

Kaasplank
Diverse buitenlandse kaassoorten geserveerd met vijgenbrood en noten
€ 9,00

