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Borden, bestek en servetten erbij?
Dat kan! Voor € 2,50 p.p. heeft u voor 
ieders 2x bord, bestek en servetten.
Bezorgkosten bedragen € 10,- binnen 
een straal van 5 km. 
Daarbuiten rekenen we +/+ € 0,90 per 
kilometer extra.

Catering Koud & Warm buffetten, vanaf 5 pers

Buffet Tinus Maas saté buffet € 15,75 p.p.
Huzarensalade, Diverse rauwkosten
Gebakken uitjes en Kroepoek, Stokbrood met kruidenboter 
Kipsaté met satésaus,  Huisgemaakte nasi en bami
Gekruid en gesmoord rundvlees en Gehaktballetjes in ketjapsaus

Buffet Marie Maas € 18,25 p.p.
Huzarensalade met gevulde eieren, Diverse rauwkosten,
Gepocheerde roze zalm salade, Stokbrood met kruidenboter  
Bourgondische beenham, Hot drum sticks
Pikante gehaktballetjes in zoetzure saus 
Romige aardappelschotel

Buffet Adrianus Maas € 22,50 p.p.
Huzarensalade met gevulde eieren, Diverse rauwkosten
Haring en garnalen, Asperge in hamrolletjes, Diverse koude sausjes
Stokbrood met kruidenboter 
Bourgondische beenham
Pikante balletjes met ketjapsaus, Kipsaté en Nasi huisgemaakt

Buffet Martinus Maas € 26,50 p.p.
Huzarensalade, Gevulde eieren, Diverse rauwkosten
Haring, makreel, krabflakes en garnalen, Asperge in hamrolletjes
Diverse koude sausjes, Stokbrood met kruidenboter 
Bourgondische beenham
Kip saté en Kip stroganoff, Catalaanse runderstoofschotel
Pikante balletjes met ketjapsaus en Nasi huisgemaakt

Buffet Marieke Maas € 29,50 p.p.
Huzarensalade, Gevulde eieren, Diverse rauwkosten
Haring, garnalen en zalm, Asperge in hamrolletjes  
Diverse koude sausjes, Stokbrood met kruidenboter 
Bourgondische beenham, Kip saté
Varkenshaasjes omwikkeld met spek, Catalaanse runderstoofschotel
Kalfsragout, Huisgemaakte nasi en Romige aardappelschotel

Buffet Nico De Bie € 34,50 p.p. 
Huzarensalade en gevulde eieren, Diverse rauwkosten,
haring, makreel, krabflakes, garnalen en zalm.
Diverse koude sausjes, Stokbrood met kruidenboter, Kaasplankje, paté
Ham/asperges en Ham/meloen, Bourgondische beenham
Varkenshaasjes omwikkeld met spek, Visstoofschotel met dillesaus
Kip saté en Kip stroganoff, Zalmfilet met witte wijnsaus 
Romige aardappelschotel en Verse groenten

Als dessert bieden wij u:
     3 soorten bavarois afgegarneerd met slagroom     € 5,50

        3 soorten bavarois met slagroom en verse fruitsalade  € 8,50
        Vers fruitsalade                   € 4,50
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