Het
lekkerste
BOEKJE VAN LIMBURG

2

spECIAAL BUffEt
BUffEt tERBORGh
Limburgs zuurvLees op

basis van Limburgs rundvLees

ham met champignonroomsaus

pommes gratinees
Frites

gemengde saLade

€ 17.50 pER pERsOON
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Een goede start van de dag begint
met een ontbijtbuffet van Quadakkers...
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ONtBIJtBUffEttEN

Quadakkers catering en partyservice serveert twee
voedzame ontbijtbuffetten vanaf 10 personen.

ONtBIJtBUffEt BONJOUR

ONtBIJtBUffEt BON MAtIN

speK en ei
cerveLaatworst, rooKvLees, ardenner ham,

speK en ei

bLoedworst met appeLtjes

KiproLLade, jambon d’herbes

geKLeurde eieren en taFeLzout

maasLander jong beLegen Kaas

cerveLaatworst, rooKvLees, ardenner ham,

roombrie

KiproLLade, jambon d’herbes

appeLstroop en jam

maasLander jong beLegen, roombrie

chocoLadepasta en hageLsLag

camembert, saint aLbraY

roomboter en margarine

appeLstroop en jam

uitgebreide broodmand
verse broodjes,

zeebonKje en rozijnenbrood

chocoLadepasta en hageLsLag
Yoghurt en vers Fruit
roomboter en margarine
broodmand

verse broodjes, voLKoren bruinbrood,
roggebrood en KrentenboLLen

VANAf 10 pERsONEN € 14.50 pER pERsOON

VANAf 20 pERsONEN € 19.50 pER pERsOON
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LUNChBUffEttEN

Quadakkers catering en partyservice serveert drie verschillende lunchbuffetten
van topklasse met diverse supplementen bij het lunchbuffet Cannes.

LUNChpLANK

LUNChBUffEt CANNEs

gezonde smoothie van vers Fruit
broodje mediterranée gezond

heLdere runderbouiLLon

met vLees en Fijne groenten
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LUNChBUffEt st. tROpEZ
tête de veau

varKensFiLet met bospaddestoeLensaus

Luxe vLeeswaren en Kaas

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

Franse mosterd

roombrie en oLd amsterdam

charcutterie pLateau bestaande uit

wrap met gegriLde KiproLLade,

roomboter en margarine

rooKvLees, gebraden Fricandeau

gevarieerde broodmand

gebraden KiproLLade en ambachteLijKe paté

arbeidersboterham gehaKtbaL met

whisKeYsaus en papriKa

Luxe broodjes en diverse soorten zwartbrood

VANAf 5 pERsONEN € 13.00 pER pERsOON

VANAf 10 pERsONEN € 14.50 pER pERsOON

sUppLEMENtEN BIJ LUNChBUffEt CANNEs
suppLement saté Kipsaté met overheerLijKe satésaus, atjar tjampoer en KroepoeK
suppLement pasta pasta penne met courgettes, champignons en speKjes en een itaLiaanse saLade
suppLement Kippenpasteitje “voL-au-vent” KorstbaKje met Kippenragoût en een Frisse saLade
VANAf 10 pERsONEN € 6.50 pER sUppLEMENt
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Luxe vLeeswaren

geKooKte achterham, ardenner ham

KaaspLateau

grottenKaas/roombrie/vaL dieu en oLd a’ dam
gerooKte schotse zaLm, gerooKte beeKForeL
rauwKostsaLades van het seizoen
cocKtaiLsaus/Kruidensaus
roomboter en Kruidenboter
gevarieerde broodmand

Luxe minibroodjes en

diverse soorten zwartbrood

VANAf 20 pERsONEN € 22.50 pER pERsOON

hIGh tEA
tERBORGh
de high tea wordt geserveerd met
12 verschiLLende thee soorten,

KoFFie is inbegrepen voor de LieFhebber
wanneer de groep compLeet is wordt gestart
met een chai Latte (deze indiase thee is Kruidig,

romig en troostend). daarna wordt op u aangegeven tempo het voLgende uitgeserveerd.

hoorntje met geitenKaas en honing
verschiLLende soorten vers gemaaKte wraps
heerLijKe quiche
seizoenssoepje

scones met cLotted cream en jam
stroopbonbons (appeL-peer)
huisgemaaKt gebaK

de duur van deze high tea is ongeveer 2.5 uur,

wanneer u de LeKKernijen sneLLer achter eLKaar

wiLt nuttigen Kunt u dat bij aanvang doorgeven.

€ 19.50 pER pERsOON

Vier uw feestelijke bijeenkomst
met onze High tea.
In stijl geserveerd met
theeservies en etagères...
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KOUDE BOERENBUffEttEN

Vanaf 20 personen serveren wij onze boerenbuffetten prachtig opgemaakt op houten planken met de overheerlijkste specialiteiten uit eigen keuken.
BOERENBUffEt CAMpAGNE

BOERENBUffEt pOMMARD

BOERENBUffEt BOURGOGNE

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

Kip- en eiersaLade, waLdorFsaLade, saLade van

waLdorFsaLade en vers Fruit saLade

witte KooL met Fruit saLade

tomaat en verse ui

zuLt, boerencerveLaatworst, boerenpastei,
boerenhamspeKreepjes, gebraden gehaKt-

brood met gember, gegriLde KipFiLet, boerenpaté en appeLpaté

grottenKaas, vaL dieu, herve en rommedou
Limburgse mosterd, appeLstroop
cocKtaiLsaus en KnoFLooKsaus

KipcocKtaiLsaLade, zwitserse saLade,

boereneiersaLade en KipcocKtaiLsaLade

parma ham, ganda ham, boerenmetworst,

ganda ham, metworst, pittige cocKtaiL-

hausmacher Leverworst en cranberrY paté

baLLetjes, granberrY-paté en gemberbrood

schotse zaLm en gerooKte geuLdaL ForeL
oLd amsterdam, saint aLbraY, roombrie,
chaumes en cambozoLa

Limburgse mosterd, Kruidensaus,

porcino, bistro, pittige cocKtaiLbaLLetjes,

schotse zaLm, maatjes haring met rode uitjes,

gerooKte geuLdaL ForeL, hoLLandse garnaLen

roombrie, chaumes, saint aLbraY, cambozoLa,
notenramboL en oLd amsterdam

Franse mosterd, uitjes monegasque en

roomboter en Kruidenboter

whisKeYsaus en appeLstroop

Kruidensaus, gemarineerde groene oLijven,

mini-broodjes, stoKbrood en

roomboter, Kruidenboter

roomboter en Kruidenboter

uitgebreide broodmand

diverse soorten zwartbrood

VANAf 20 pERsONEN € 14.50 pER pERsOON
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uitgebreide broodmand

mini-broodjes, stoKbrood en

uitgebreide broodmand

mini-broodjes, stoKbrood en

diverse soorten zwartbrood

diverse soorten zwartbrood

VANAf 20 pERsONEN € 20.00 pER pERsOON

VANAf 20 pERsONEN € 25.50 pER pERsOON

Quadakkers serveert drie
verschillende boerenbuffetten...
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KLAssIEKE KOUDE BUffEttEN

De klassieke koude buffetten van Quadakkers worden geserveerd vanaf 10 personen.

KOUD BUffEt fLEURIE

KOUD BUffEt MONACO

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

gevuLd eitje met biesLooKcrème

gevuLd eitje met biesLooKcrème

gevuLd tomaatje met zaLmsaLade

roLLetje ham met asperge

ganda ham met meLoen

gevuLd tomaatje met KrabsaLade
roLLetje ham met asperge

parma ham met meLoen

gebraden varKensFricandeau

gebraden KipFiLet

gegriLde KipFiLet

gerooKte beeKForeL

KipcocKtaiL saLade

gerooKte maKreeL met pepermeLange

gebraden gehaKtbrood
boerenpaté

witte KooL FruitsaLade

groentensaLade

cocKtaiLsaus en uitjes monegasque

exotische FruitcocKtaiL

roomboter en Kruidenboter

gerooKte schotse zaLm
noorse garnaLen

waLdorFsaLade en KomKommersaLade met verse diLLe
cocKtaiLsaus, Kruidensaus en uitjes monegasque
exotische FruitcocKtaiL

gevarieerde broodmand

roomboter en Kruidenboter

vers gebaKKen stoKbrood wit en tarwe

gesorteerde mini-broodjes,

gesorteerde mini-broodjes

VANAf 10 pERsONEN € 19.50 pER pERsOON

gevarieerde broodmand

vers gebaKKen stoKbrood wit en tarwe

VANAf 10 pERsONEN € 24.00 pER pERsOON
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KOUDE AANVULLINGEN

We kunnen ons voorstellen dat u bij de keuze van een
buffet toch graag een extra gerecht wilt dat niet bij
de gerechten van het buffet genoemd staat. Op deze
pagina vindt u onze koude aanvullingen. Deze zijn te
bestellen vanaf 5 personen.
KOUDE AANVULLINGEN UN
roLLetje ham met asperge

gebraden rosbieF met augurK

gevuLd eitje met biesLooKcrème

KOUDE AANVULLINGEN tROIs
noorse garnaLen

gerooKte maKreeL natureL

gerooKte maKreeL pepermeLange

€ 3.00 pER GERECht

KOUDE AANVULLINGEN qUAtRE
maatjes haring met bosuitjes

gerooKte beeKForeL

gevuLd tomaatje met zaLmsaLade

gerooKte schotse zaLm

€ 1.50 pER GERECht

€ 4.00 pER GERECht

KOUDE AANVULLINGEN DEUx

KOUDE AANVULLINGEN CINq

ambachteLijKe paté

gegriLde KipFiLet

hoLLandse garnaLen

gerooKte ijsseLmeerpaLing

gegriLde drumsticK

gemarineerde scampi’s

gebraden varKensFricandeau

€ 5.50 pER GERECht

gebraden gehaKtbrood

€2.50 pER GERECht
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WARME AANVULLINGEN

We kunnen ons voorstellen dat u bij de keuze van een buffet toch graag een extra gerecht wilt dat
niet bij de gerechten van het buffet genoemd staat. Op deze pagina vindt u onze warme aanvullingen.
WARME AANVULLINGEN UN

WARME AANVULLINGEN DEUx

Kip piLaF

indisch piKante bieFstuKreepjes

Kip baLKan

vLaamse stooFpot

Kip à La stroganoFF

boeuF à La bourguignonne

Kip in satésaus

beenham met saus naar Keuze

tête de veau

varKenshaas in wienerroomsaus

bLanKe ragoût van hampouLet

Konijnenbout op Limburgse wijze

Limburgs zuurvLees

VANAf 15 pERsONEN € 6.00 pER pERsOON

VANAf 15 pERsONEN € 5.50 pER pERsOON

WARME AANVULLINGEN tROIs

Kippenragoût

baLLetjes in tomatensaus

varKensFiLet met champignonroomsaus

hongaarse gouLash

varKenshaasje met peperroomsaus
KaLKoenhaasje met rode wijnsaus en sjaLotjes

KaLFsragoût
wiLdragoût
hazepeper

zaLmFiLet met witte wijn diLLe saus

KabeLjauwFiLet met mousseLinesaus
victoriabaars met botersaus

VANAf 15 pERsONEN € 6.50 pER pERsOON
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WARME VLEEs- EN VIsspECIALItEItEN

Bij de warme vlees- en visspecialiteiten kiest u tevens twee soorten aardappelvariatie naar keuze, rijst, pasta of brood.
U kunt tevens kiezen uit warme groenten. Rauwkost van het seizoen hoort er ook bij. Vanaf 10 personen.

Bij elke vlees- of visspecialiteit maakt u een keuze uit
2 bijgerechten. Tevens kiest u 2 soorten groenten. De
rauwkostsalades worden aan het seizoen aangepast.

WARME VLEEsspECIALItEItEN

WARME VLEEsspECIALItEItEN

BIJGEREChtEN BIJ WARME spECIALItEItEN

hongaarse gouLash

beenham met Limburgse mosterdsaus

KrieLaardappeLtjes natureL

Kip à La stroganoFF

champignonroom saus

Kip piLaF

baLLetjes in tomatensaus

gebraden varKensFiLet met

gebraden varKenshaasje met peperroom saus

pommes gratinées

gebaKKen KrieL à LYonnais

bratKartoFFeLen met uitgebaKKen speKjes

aardappeLpuree met een KroKant jasje

bLanKe ragoût van hampouLet

KaLKoenhaasje met rode wijnsaus en sjaLotjes

rosevaL uit de oven

€ 18.00 VANAf 10 pERsONEN 1 KEUZE
€ 18.00 VANAf 20 pERsONEN 2 KEUZEs

€ 21.00 VANAf 10 pERsONEN 1 KEUZE
€ 21.00 VANAf 20 pERsONEN 2 KEUZEs

GROENtE BIJ WARME spECIALItEItEN

Limburgs zuurvLees

KaLFsragoût

WARME VLEEsspECIALItEItEN

WARME VIsspECIALItEItEN

indisch piKante bieFstuKreepjes

gegriLde zaLmFiLet met witte wijn/diLLe saus

vLaamse stooFpot met donKer bier

een zachte pernod saus

boeuF à La bourguignonne

varKenshaas in wienerroomsaus

gesauteerde KabeLjauwFiLet met

gesauteerde nijLbaarsFiLet onder
een deKseL van oLijven

gegriLde ForeLFiLet met een zachte pernodsaus

€ 20.00 VANAf 10 pERsONEN 1 KEUZE
€ 20.00 VANAf 20 pERsONEN 2 KEUZEs

witte rijst, wiLde rijst oF notenrijst

groente uit de oven

bLoemKooL en broccoLiroosjes

haricots verts met speKreepjes

rode KooL met eLstar appeLtjes

duet van sugar snaps en bospeen

spitsKooL met Lichtzure room

gegratineerde witLoFstronKjes

RAUWKOst BIJ WARME spECIALItEItEN
rauwKostsaLades van het seizoen

€ 22.00 VANAf 10 pERsONEN 1 KEUZE
€ 22.00 VANAf 20 pERsONEN 2 KEUZEs
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Iets te vieren?
Een verjaardagsfeestje of omdat
je zin hebt in iets lekkers...
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IEts tE VIEREN?

Onze chef leeft zich echt uit op deze bijzondere buffetten met diverse Wereldsmaken.
We serveren het buffet voor minimaal 15 personen.

BUffEt 1

BUffEt 4

Lasagne originaLe

pasta penne met courgettes en speKjes

saLade van witte KooL met bLeeKseLderij
romano tomaat met mozzareLLa

Kruidenboter en oLijvenbrood

BUffEt 2
Lasagne Fiorentine

piemontese pasta penne

saLade van witte KooL met Fruit

KomKommersaLade met verse diLLe

Kruidenboter en tomatenbrood

BUffEt 3
hongaarse gouLash

witte rijst

spitsKooLsaLade met uitgebaKKen speKjes
perziKen

chiLi con carne

Luxe gemengde sLa

perziKen

BUffEt 7
beenham met Limburgse mosterdsaus

bratKartoFFeLn met uitgebaKKen speKjes

KümmeLKrautsaLat

vers gebaKKen stoKbrood

nudeLsaLat

BUffEt 5

BUffEt 8

Kipsaté met satésaus

bami oF nasi

atjar tjampoer
KroepoeK

BUffEt 6
Kip piLaF

wiLde rijst

LentesaLade

Kruidenboter en vers gebaKKen stoKbrood

Kruidenboter en desembrood

souvLaKispiesjes
gYrosreepjes

KretasaLade

grieKse boerensaLade
tzatziKKi

grieKs brood

BUffEt 9

varKenshaas in wienerroomsaus

pommes gratinées

waLdorFsaLade

VANAf 15 pERsONEN € 15.00 pER pERsOON
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WARM/KOUDE BUffEttEN UIt EIGEN KEUKEN
WARM/KOUD BUffEt BEAUJOLAIs
beenham met Kruideninjectie

champignonroom saus en stroganoFF saus

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL
gevuLd eitje met biesLooKcrème

gevuLd tomaatje met zaLmsaLade

roLLetje ham met asperge

ardenner ham met meLoen
gebraden gehaKtbrood
gegriLde KipFiLet

WARM/KOUD BUffEt ChABLIs
Kip à La stroganoFF

indische bieFstuKreepjes
huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

gevuLd eitje met biesLooKcrème

gevuLd tomaatje met zaLmsaLade
roLLetje ham met asperge

ardenner ham met meLoen

gebraden gehaKtbrood
gegriLde KipFiLet

gerooKte schotse zaLm

diverse rauwKostsaLades van het seizoen

gerooKte beeKForeL

exotische FruitcocKtaiL

rauwKostsaLades van het seizoen

uitjes monegasque en cocKtaiLsaus
roomboter en Kruidenboter
gevarieerde broodmand

gesorteerde mini-boLLetjes, vers gebaKKen stoKbrood wit en tarwe

Vanaf 20 personen serveren wij onze
traditionele warm/koude buffetten.

uitjes monegasque en cocKtaiLsaus
exotische FruitcocKtaiL

roomboter en Kruidenboter
gevarieerde broodmand

gesorteerde mini-boLLetjes, vers gebaKKen stoKbrood wit en tarwe

VANAf 20 pERsONEN € 21.00 pER pERsOON
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VANAf 20 pERsONEN € 23.50 pER pERsOON

Koude gerechten prachtig opgemaakt op spiegels.
De warme gerechten in speciale warmhoudschalen geserveerd.
WARM/KOUD BUffEt MACON
indisch piKante bieFstuKreepjes

varKenshaasje met pepersaus
KrieLaardappeLtjes

pommes gratinées

huisgemaaKte ouderwetse Koude schoteL

parmaham met meLoen

gebraden KipFiLet met abriKoosjes
gerooKte schotse zaLm, beeKForeL, ijsseLmeerpaLing en

maKreeL met en zonder pepermeLange

camembert, notenramboL, cambozoLa, oLd amsterdam, grottenKaas
rauwKostsaLades van het seizoen

uitjes monegasque, cocKtaiLsaus en Kruidensaus

exotische FruitcocKtaiL

roomboter en Kruidenboter
gevarieerde broodmand

gesorteerde mini-boLLetjes, vers gebaKKen stoKbrood wit en tarwe,
diverse soorten zwartbrood

VANAf 25 pERsONEN € 29.50 pER pERsOON

Al onze buffetten
worden met zorg
samengesteld en
bereid met natuurlijke
ingrediënten...
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spAANsE BUffEttEN
spAANs tApAs BUffEt CAtALUNA
aLbondigas met een piKante saus
chorizo

serrano ham met meLoen

spaans geKruide Kipspiesjes
witLoFsprieten met garnaaLtjes

gerooKte zaLm met zeezout en rozemarijn
Korstdeeg met een tonijnmousse
Luxe spaanse iberico Kaasjes
oLijven met KnoFLooK
oLijven met Feta

tapenade van zontomaatjes

champignons van de griLLpLaat

papadews met Kaas

gemarineerde uien met aceto
roomboter en Kruidenboter

Twee bijzondere temperamentvolle buffetten met diverse Spaanse smaken.
We serveren de Spaanse buffetten vanaf minimaal 15 personen.
spAANs BUffEt tARRAGONA
KaLKoenreepjes in een romige saus

spiesjes van varKensvLees in een hete saus
zaLmFiLetjes in een mousseLine saus
moorse aardappeLtjes
aardappeLtortiLLa’s

serrano ham met meLoen

gehaKtbaLLetjes met een piKante saus

gemarineerde zaLm

gerooKte ForeLFiLetjes
aardappeLsaLade met tonijn

saLade van witte KooL met bLeeKseLderij

saLade van reuzenbonen met chorizo

saLade van tomaat, KomKommer, rode ui en geitenKaas
roomboter/Kruidenboter

oLijven- en tomatenbrood

pesto-boLLetjes/oLijven- en tomatenbrood

VANAf 15 pERsONEN € 19.00 pER pERsOON

VANAf 20 pERsONEN € 24.50 pER pERsOON
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Haal tijdens uw feest de
Spaanse zon in huis...
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Laat u verrassen door de smaakvolle
Italiaanse keuken van Quadakkers...
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ItALIAANsE BUffEttEN
ItALIAANs BUffEt sIENNA
zaLmFiLetjes met witte wijn diLLe saus

KaLKoenhaas omwiKKeLd met parmaham en

een ossobuco saus

Lasagne originaLe

Lasagne Fiorentine met spinazie
pasta penne met courgettes,

speKjes en champignons

tagLiateLLe met zontomaatjes in

een romige gorgonzoLasaus
FusiLLi saLade

KomKommersaLade met verse diLLe

romano tomaat met mozzareLLa en

aceto baLsamico

Voor culinaire hoogstandjes moet u op het Italiaanse platteland zijn. Onze chef liet zich inspireren door
‘di Mamma’. We serveren het Italiaans buffet Sienna of Cortona vanaf minimaal 20 personen.

ItALIAANs BUffEt CORtONA
itaLiaanse beenham met een

toscaanse papriKasaus

champignons van de griLLpLaat

papadews met Kaas

ForeL uit het meer van Lugano op een bedje

FusiLLi saLade en pasta saLade met

Lasagne originaLe

KomKommersaLade met verse diLLe

van itaLiaanse groenten met een dragonsaus
piemontese pasta penne
parma ham met meLoen
viteLLo tonnato

gerooKte zaLm op smaaK gebracht
met zeezout en rozemarijn

witLoFsprieten met KLeine garnaaLtjes
oLivas con a jo en oLivas con Feta

pesto en oLijven

romano tomaat met mozzareLLa en

aceto baLsamico

LoLLo rosso en LoLLo bionda met
een Frisse dressing

roomboter en Kruidenboter

oLijvenbrood, tomatenbrood,

ciabatta en pesto-boLLetjes

verse meLoensaLade
roomboter/Kruidenboter

oLijvenstoKbrood en ciabatta/pesto-boLLetjes

VANAf 20 pERsONEN € 24.50 pER pERsOON

VANAf 20 pERsONEN € 29.50 pER pERsOON

23

BELGIsCh BUffEt

Onze Zuiderburen weten wat lekker is. Laat u verrassen door bijzondere gerechten van Belgische topkoks.
We serveren het buffet voor minimaal 20 personen.

BELGIsCh BUffEt IEpER
vLaamse stooFpot verrijKt met donKer bier
ForeLFiLetjes op een bedje van

jonge prei en zontomaatjes

stoemp met brusseLs LoF
ardenner ham met meLoen

baLLeKes a La duveLKes met saus tartare

overheerLijKe KipFiLetjes met een rozijnensausje
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paLing in ’t groen

gerooKte ForeL uit ‘t pa jottenLand
saLade van patatten en unKes
saLade van zontomaatjes en bosuitjes
saLade van witte KooL

bLeeKseLderij en ananas

herve Kaasjes en vaL dieu Kaas
perenstroop en notenbrood
baguette en petits pistoLets

VANAf 20 pERsONEN € 24.50 pER pERsOON

BAYERIsChEs
BUffEt
BAYERIsChEs BUffEt NEUsChWANstEIN
beenham met champignonroomsaus
böFFLamot ‘gestooFd rundvLees’
beierse LeverKaas
KaLKoenFiLet in een romige saus
zuurKooL met speKjes en uitjes
gebaKKen aardappeLtjes met speKjes
baYrischer wurstsaLat
KartoFFeLsaLat

KümmeLKrautsaLat

nudeLsaLat

Kräuterbutter
brezeLn
gemischte brotauswahL

VANAf 20 pERsONEN € 24.50 pER pERsOON
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OVERhEERLIJKE DEssERts

Voor een bijzonder smakelijk dessert als afsluiting van uw verwennerijen, moet u ook bij Quadakkers zijn.
Keuze genoeg en..........lekker. Desserts vanaf 20 personen.
DEssERt BAVAROIs
Keuze uit de voLgende smaKen: vaniLLe, aard-

originaLe

beien, bosvruchten, mango, Frambozen

aardbeien

€ 4.50 pER pERsOON

€ 5.00 pER pERsOON

DEssERt MOUssEs

DEssERt OMELEt sIBERIENNE

choco mousse wit/puur

vaniLLe ijs met biscuit, abriKozenLiKeur en eiwit

€ 4.50 pER pERsOON

€ 8.00 pER pERsOON

DEssERt spECIAAL

DEssERt qUADAKKERs

crème bruLée met rietsuiKer

een Keuze uit onze desert gerechten

cappucino mousse

coupe romanov

chocorange

€ 6.00 pER pERsOON
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DEssERt tIRAMIsU

met warme Kersen- oF chocoLade saus

incLusieF Luxe Frans/Limburgs KaasbuFFet

€ 15.50 pER pERsOON

KAAs BUffEttEN
Een kaasbuffet kan ook als aanvulling op
uw buffet besteld worden.

KAAsBUffEt pARIs
roombrie LeKKer beKend en romig
chaumes speciaaL pittig Kaasje

port saLut bijzonder van smaaK

saint aLbraY moet je geproeFd hebben
cambozoLa hoort er gewoon bij

en verrassingen van onze cheF

incLusieF gevarieerde broodmand

VANAf 10 pERsONEN € 12.00 pER pERsOON

KAAsBUffEt MAAstRICht
vaL dieu LeKKer voor na een borreL
herve Kaas uit het Land van herve
grottenKaas diep van smaaK

oLd amsterdam pittig

rommedou het wonder van maastricht
en verrassingen van onze cheF

incLusieF gevarieerde broodmand

VANAf 10 pERsONEN € 12.00 pER pERsOON
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fEEstELIJKE pRIKKERs & hApJEs
fEEstELIJKE pRIKKERs

Onze prikkers en feestelijke hapjes zijn vers en worden vervaardigd
met natuurlijke produkten. Bovenal zijn ze heel lekker.

LUxE RONDE tOAst, pOMpERNIKKEL,
ROOMBOtERCUps EN sOEsJEs

hApJEs Op LIMBURGs ZWARtBROOD

cambozoLa met groene oLijven

grove boerenpastei

cerveLaatworst met augurKje

roombrie met waLnoten

hooFdKaas

hamworst met Framboos

Franse Kaascrème met pistache nootje

gebraden bretons gehaKt

KiproLLade met aardbei
Kaas met bLauwe druiF

cocKtaiLbaLLetje met ziLveruitje

FiLet americain met uitjes

patécrème met Frambozen

gebraden varKensFricandeau

schotse zaLm met Kaviaar

roombrie

hammousse met bosbessen

Krabmousse met diLLe

jambon d’herbes

cambozoLa

ijsseLmeerpaLing met crème-Fraiche

maasLander beLegen

VANAf 50 stUKs € 2.25 pER stUK

VANAf 50 stUKs € 2.00 pER stUK

maatjesharing met rode bosuitjes

VANAf 50 stUKs € 1.15 pER stUK

ardenner ham

Tijdens een receptie of als voorafje bij een diner
is een feestelijke prikker of hapje altijd welkom
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WARME BIttERGARNItUUR
mini-quiche Lorraine

mini-quiche met zaLm

gerooKte schotse zaLm

mini-quiche met bospaddestoeLen

ganda ham

saucijzenstompjes

gerooKte KaLKoenFiLet

mini-quiche met ham en prei

VANAf 50 stUKs € 2.00 pER stUK

MINI-WRAps
gerooKte zaLm en een tappenade van tonijn
mexicaanse wrap met taco en maïs

gemarineerde mozzareLLa en pomodori tomaat
gegriLde KiproLLade, whisKeYsaus en papriKa

VANAf 50 stUKs € 2.00 pER stUK

MINI-sANDWIChEs

herve Kaas
appeLpaté

ananaspaté

Luxe Franse Kaas

VANAf 50 stUKs € 3.25 pER stUK

OpEN BELGIsChE
ROOMBOtERBROODJEs
vaLKenburgse grottenKaas

camembert

gebraden KaLFsFricandeau

parmaham

gebraden rosbieF

schotse zaLm

gerooKte zaLm, crème Fraiche en biesLooK

surimi KrabsticKs

gerooKte bacon en KomKommer

VANAf 50 stUKs € 4.25 pER stUK

scharreLeisaLade

serranoham en meLoen

chorizo en KruidenKaas

VANAf 50 stUKs € 2.00 pER stUK
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LUxE MINI-CROIssANts EN
MINI-BOLLEtJEs

tApAssChALEN

AMUsE hApJEs

zaLmroLLetjes

KipcocKtaiL excLusieF

Kipspiesjes

eendenborst met rucoLa en mangochutneY

chorizo

bonbon van carpaccio met een KruidensaLade

KLeine grieKse gehaKtbaLLetjes

KaasbLoKjes

gemengde oLijven

tzatziKi met gerooKte Kip en Lenteuitjes
rosbieFtruFFeL met remouLadesaus

gerooKte Lamsham met cranberrYcompote

gemarineerde uien met aceto

Kruidenricotta met KroKant gebaKKen ham

papadew

huisgemaaKte boerenpaté op een

sweet-bite

VANAf 8 pERsONEN € 6.75 pER pERsOON

LIMBURGsE “hEpKEs” sChALEN

bedje van zoetzure KomKommer

boederijKipFiLet met advocadomaYonaise op

een KruidensaLsa

oosterse gehaKtbaLLetjes met

partjes boerencerveLaatworst

cassave chips en sojasaus

hamspeKLuciFers

mousse van gerooKte geuLdaLForeL

bLoKjes guLpener mosterdspeK

duootje van gemarineerde scampi’s op

partjes hamworst

bLoKjes rauwmeLKse Kaas
cocKtaiLbaLLetjes

partjes augurK en radijsjes
Limburgse mosterd

VANAf 8 pERsONEN € 6.75 pER pERsOON

hApJEsAssORtIMENt
hOEVE tERBORGh
op taFeL serveren wij
nootjes en oLijven

gedurende de avond serveren wij

mini hamburger

huisgemaaKte mini quiche
diverse soorten wraps

zaKje Frites met maYonaise

€ 10.50 pER pERsOON

hApJEsAssORtIMENt sChINNEN
op taFeL serveren wij
nootjes en oLijven

gedurende de avond serveren wij

bitterbaLLen

een bedje van groente en KnoFLooKsaus

gevarieerde mini snacKs

gewoKte noedeLs met verse tonijn,

mini hamburger

verFraaid met een wasabi maYonaise
rouLeau van gerooKte zaLm met

huisgemaaKte mini quiche

€ 10.50 pER pERsOON

crème Fraiche en verse diLLe

VANAf 50 stUKs € 4.75 pER stUK
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BARBEqUE BUffEttEN

LOUIsIANA

tExAs

OKLAhOMA

RODEO DRIVE

VEGEtARIsCh

gemarineerde KipFiLet

Kipsaté

saté van varKenshaas

LamsKoteLetje

vegetarische toFu spies

gemarineerde KipFiLet

gezoete maïsKoLF

barbecueworst

spies van varKenshaas

Limousinburger

gemarineerde speKLap

sjasLicK

gemarineerd KogeLbieFstuK

barbecueworst

gemarineerde KipFiLet

Koude schoteL

huisgemaaKte ouderwetse

huisgemaaKte ouderwetse

macaronisaLade

aardappeLsaLade en

huisgemaaKte ouderwetse
aardappeLsaLade en

Koude schoteL

Koude schoteL

aardappeLsaLade en

macaronisaLade

macaronisaLade

rauwKostsaLades van

rauwKostsaLades van

roomboter en Kruidenboter

drie soorten sauzen

drie soorten sauzen

en vers gebaKKen stoKbrood

roomboter en Kruidenboter

roomboter en Kruidenboter

€ 15,50 pER pERsOON

en vers gebaKKen stoKbrood

gesorteerde mini-broodjes

rauwKostsaLade van
het seizoen

drie soorten sauzen

gesorteerde mini-broodjes

het seizoen

gesorteerde mini-broodjes
€ 19.00 pER pERsOON

het seizoen

en vers gebaKKen stoKbrood

€ 21,00 pER pERsOON

varKenshaassaté

gemarineerde scampispies

veganburger

groenteburger

verse zaLmmoot met

aardappeLsaLade en

huisgemaaKte ouderwetse

rauwKostsaLades van

KnoFLooKboter

Koude schoteL

aardappeLsaLade en
macaronisaLade

rauwKostsaLades van

het seizoen

drie soorten sauzen

roomboter en Kruidenboter
€ 24,50 pER pERsOON

pastasaLade
het seizoen

drie soorten sauzen

roomboter en Kruidenboter
€ 17,50 pER pERsOON

