Boerderij ‘t Molentje
Buffetten
Buffetpakket 1 minimaal 20 personen
- Gehaktballetjes in saus
- Kip in zoet – zure saus
- Varkenshaassaté
- Gebakken aardappelpartjes
- Nasi
- 2 salades; rundvlees en smulsalade
- Rauwkost
- Stokbrood en kruidenboter

€ 23,00 p.p.
boven de 50 pers. € 21,50 p.p.

Buffetpakket 2 minimaal 20 personen
- Varkenshaassaté of kipsaté
- Beenham in mosterdsaus
- Gehaktballetjes in saus
- Gebakken aardappelpartjes
- 2 salades; smul- en beenhamsalade
- Rauwkost
- Fruitsalade
- Stokbrood en meergranenbrood
- Kruidenboter

€ 24,50 p.p.
boven de 50 pers. € 22,50 p.p.

Bij dit pakket kunt u ook kiezen om de salade te vervangen voor de salade van
het vlees / vis buffet zodat er ook vis aanwezig is in dit pakket.
€ 26,00 p.p.
Vlees/vis buffet minimaal 20 personen
- Varkenshaasreepjes in champignonsaus
- Mootje zalm
- Biefstukreepjes in peperroomsaus

€ 28,00 p.p.
boven de 50 pers. € 27,00 p.p.

- Gebakken aardappelpartjes
- Beenhamsalade met beenham en asperges, rosbief, ardennerham met
Meloen en wijncervelaat
- Zalmsalade met zalm, makreel, haring, kibbeling, garnalen en forel
- Diverse soorten brood met kruidenboter
- Vers fruit
- Rauwkost
Stamppot buffet minimaal 20 personen
- Zuurkool
- Boerenkool
- Hutspot
- Rookworst
- Gehaktbal
- Speklapje
- Hachee
- Zuurwaren / stoofpeertjes

€ 22,00 p.p.
boven de 50 pers. € 20,00 p.p.

Oosters buffet minimaal 20 personen
€ 24,00 p.p.
-Mini loempia's
-Saté kip
-Babi Pangang
-Foe Yong Hai
-Biefstuk reepjes met groenten
-Kipstukjes met cashewnoten in pikante saus
-witte rijst, nasi en bami
Tegen een meerprijs kunnen de gerechten met gamba's en vis worden uitgebreid. We
kunnen dit aanbieden voor € 23,00 p.p. met vis en gamba's € 26,00 p.p.
Soepen
- Kippensoep
- Groentesoep
- Bospaddestoelensoep
- Toscaanse tomatensoep
- Ossenstaartsoep
- Erwtensoep

Sla, rauwkost, komkommer (200gr)
Broccoli (100gr)
Boontjes met gebakken spek
Gebakken champignon en spekjes
Aardappelgratin
Nasi
Quiche Lorraine (150gr
Vers fruit salade

€ 3,00 p.p.

1,75 p.p.
1,00 p.p.
1,00 p.p.
0,85 p.p.
1,00 p.p.
1,50 p.p.
3,00 p.p.
1,50 p.p.

Friet, 2,5kg
Kroket/ frikandel/ kaassouflé/ kipkorn

12,00
1,50 p.st.

