Partyservice Steenbergen
Bernhardlaan 35
7921 CE Zuidwolde
Tel. 0528 - 37 23 04
E-mail: partyservicesteenbergen@gmail.com

Assortiment 2018 hapjes en salade’s
Borrelhapjes

Gemengde hapjes
Luxe hapjes

€ 0,65 per stuk
€ 0,95 per stuk

Salade's
Vlees-, zalm- of kipsalade, omringt met vruchten, rauwkost en gevulde eieren
Vlees-, of kipsalade, uitgebreid met verschillende vleesgerechten
Zalmsalade, uitgebreid met verschillende vissoorten

€ 3,75 pp
€ 7,00 pp
€ 8,00 pp

Barbecue salade
Vlees, zalm en kip salade, rauwkostsalade, fruitsalade, stokbrood en kruidenboter

€ 6,75 pp

Vegetarische salade
een eigengemaakte vegetarische salade omringt met vruchten, rauwkost en kaas

€ 5,00 pp

Assortiment buﬀetten
Saladebuﬀet
- vleessalade, omringt met verschillende vleessoorten
- zalmsalade, omringt met verschillende vissoorten
- kipsalade, omringt met verschillende vruchten
- rauwkostsalade, stokbrood en kruidenboter
Warmbuﬀet
- gehaktballetjes in zigeunersaus
- kipsaté in pindasaus
- varkenshaas medaillons in een kruidensaus
- gekruide rijst
- gegratineerde aardappelen met spekjes
- rauwkostsalade, stokbrood en kruidenboter
Salade- warm buﬀet
- een combinatie van een salade- en warm buﬀet

€ 9,50 pp

€ 15,50 pp

€ 17,50 pp
Dessertbuﬀet
- naar gelang het aantal personen krijgt u verschillende soorten bavarois, opgemaakt met
vruchtjes, slagroom en chocolade
- verse fruitsalade
€ 3,75 pp
Uitbreiding met diverse ijssoorten, een dessert/ijs buﬀet
€ 7,50 pp
3 in 1 buﬀet
- salade- en warm buﬀet, aangevuld met een dessertbuﬀet (zie boven)

€ 19,95 pp

Luxe koud buﬀet
- vleessalade, zalmsalade, kipsalade en aardappelsalade
- gevulde ham, varkens en runderrollade
- gerookte achterham
- gerookte makreel, zalm, forel en zoute haring
- omringt met verschillende hapjes
- stokbrood en kruidenboter

€ 15,25 pp

Luxe koud en warm buﬀet
- een combinatie van het luxe koud buﬀet met het warm buﬀet
- uitgebreid met een warm vlees gerecht of visgerecht

€ 22,00 pp
Stamppot buﬀet
In de wintermaanden maken wij ook stamppotbuﬀetten met uitzondering van de laatste 2 weken
van het jaar. Dit buﬀet bestaat uit onderstaande stamppotten;
- boerenkool
- hutspot
- zuurkool
Het is mogelijk om te variëren in de stamppotten met een uitgebreid assortiment aan vlees, verse
rookworst, speklapjes, gehakballetjes, procureurlapjes, augurkjes, mosterd en appelcompote.
Prijs € 12,50
Dinerbuﬀet
Een diner in buﬀetvorm;
- vooraf een soep naar keuze (in overleg)
- als hoofdgerecht een varkenshaasje met een saus van kruidenkaas en gebakken zalm of
gebraden kippendij
- als garnituur een aardappelgratin, gekruide rijst, warme groenten en een rauwkostsalade
- als nagerecht een mooi opgemaakte bavarois en verse fruitsalade
Prijs € 22,50 pp
Borrelbuﬀet
- huzaren, zalm en kipsalade
- kaas- en worstplankje
- kipsaté in twee verschillende sauzen
- gehaktballetjes in zigeunersaus
- stokbrood en kruidenboter
Prijs € 9,75 pp
eventueel uitgebreid met de volgende warme hapjes;
- spare ribs
- Kipdrummetjes
- Cowboy vlees of mager speenvarken
eventueel uitgebreid met een visschotel

Meerprijs € 4,50 pp
Meerprijs € 4,00 pp

Heeft u speciale wensen betreﬀende de invulling van een buﬀet, laat het mij weten, zodat ik daar
op kan inspelen. Ook kan ik rekening houden met speciale diëten of vegetarisch eten.
Borden en bestek kunt u gratis gebruiken, mits wij alles schoon terug krijgen. Wilt u dat wij
afwassen? Wij rekenen 10% schoonmaakkosten over de rekening van het gehele buﬀet.
Wilt u iets speciaals? Op aanvraag kan ik u specifieke thema buﬀetten mailen.
Vriendelijk aanbevolen,
Alfred & Betsie

