Koud en warm buffet

Boerenbuffet

Warm

Warm

Runderrollade in jus | Satévlees in pindasaus
Varkenshaasstukjes in champignonroomsaus |
Aardappelkroketten

Gemarineerde varkensfiletlapjes | Rolladeschijven met
zigeunersaus | Kipfilet in champignonroomsaus | Gebakken
aardappels | Warme groente

Koud

Koud

Rundvleessalade | Kipsalade | Aardappelsalade

Rauwkost | Stokbrood met sausjes en kruidenboter

Varkensfiletrollade | Rosbief | Gevulde rollade

per persoon: 14.25

Zoute haring | Visschotel
Meloen met boerenham | Tropische vruchtensalade | Stokbrood
met sausjes en kruidenboter
per persoon: 19.50

Buffet Winkelman

Smulbuffet
Warm
Rib-eye met pepersaus | Kipfilet met kerriesaus | Gebakken visfilet
Gebakken aardappels | Warme groente

Koud

Warm
Wokkie wokkie (kip met diverse groenten en saus) | Gebakken
visfilet | Gehaktballetjes in saus | Gebakken aardappels |
Warme groente

Rundvleessalade | Tonijnsalade | Twee soorten rauwe ham met
meloen | Rauwkost | Stokbrood met sausjes en kruidenboter |
Tomaat met mozzarella

Heerlijke

buffetten
De buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen, tegen
een meerprijs kunt u een buffet bestellen voor een
kleinere groep (minimaal 15 personen). Wij bezorgen ook
op locatie. All-in arrangementen zijn mogelijk en we
hebben diverse opties voor een drie- of viergangendiner.

per persoon: 18.50

Koud
Rauwkost | Stokbrood met sausjes en kruidenboter
per persoon: 14.50

Winkelman
Broekheurnerweg 52
7481 PZ Buurse

T. 053 - 56 962 02
info@cafewinkelman.nl
www.cafewinkelman.nl

www.cafewinkelman.nl

NIE U W !

Winterbuffetten

Hapjesbuffetten

Tapasbuffetten

Warm

Warme hapjes

Warme hapjes

Stamppot rauwe andijvie met spekjes | Aardappelgratin |
Huisgemaakte gehaktballen | Runderstoofpot | Warme groente

Gehaktballetjes in jus en pindasaus
TV-sticks
Shoarmavlees
Bittergarnituur

Kippincho’s
Gehaktballetjes in saus
Mini beenham
Champignons in bierbeslag
Gegratineerde mosselen

Koud
Stoofpeertjes | Appelcompote
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Koude hapjes
per persoon: 14.95

Stamppotbuffetten
12,25 p.p.

Boerenkool
Rookworst | Speklappen of verse worst

13,25 p.p.

Boerenkool en zuurkool
Rookworst | Speklappen of verse worst | Casselerrib

Gevuld ei
Roggebrood haring
Meloen met boerenham
Wrap
Stokbrood filet American
Stokbrood gerookte forel
Stokbrood zalm
Stokbrood Brie

Koude hapjes
Bakjes met rosbief
Bakjes met zalm
Wraps
Gevulde tomaatjes
Gevulde champignons
Visspiesjes
Gevulde eieren
Gevulde broodrolletjes

Divers
Divers

Rundvleessalade
Stokbrood met sausjes en kruidenboter

14,25 p.p.

Boerenkool, zuurkool en hutspot

per persoon: 14.95

Rookworst | Speklappen of verse worst | Casselerrib

Tonijnsalade
Stokbrood met sausjes en kruidenboter
Olijven
Tapenade

Alle stamppotten worden geserveerd met diverse soorten garnituur.
Dit buffet is te bestellen vanaf 30 personen.

Nagerechten
Italiaans buffetten
Warm
Pasta met zalm
Spaghetti Bolognese of Pasta met kip
Gehaktballetjes in saus

IJs en puddingbuffet

6,50 p.p.

Diverse soorten ijs, bavarois, ijsstaven, sausjes,
advocaat, boerenjongens, nootjes, warme kersen, etc.

Coupe ijs met vruchten
Koffie/ thee
Koffie/ thee met Bonbon

Koud

per persoon: 17.50
vanaf

3,25 p.p.
1,90 p.p.
2,25 p.p.

In verband met onze inkopen kunt u tot vier
dagen van tevoren telefonisch het aantal personen wijzigen.

Salade van Rucola
Tomaat met mozzarella
Tonijnsalade
Stokbrood met knoflooksaus en kruidenboter

Barbecue op locatie
Diverse soorten vlees op schaal met o.a.:
Rundvleessalade
Rauwkost
Fruitsalade

Stokbrood met diverse sausjes
Gebakken aardappels
Inclusief barbecue
per persoon: 13.75

U kunt dit buffet aanvullen met lasagne en of mini pizza’s tegen een meerprijs.
per persoon: 14.95

Broekheurnerweg 52 | 7481 PZ Buurse | t. 053 - 56 962 02

info@cafewinkelman.nl | www.cafewinkelman.nl

Buffetten
(eet)café

Cafetaria

Terras

De buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen, tegen een
meerprijs kunt u een buffet bestellen voor een kleinere groep
(minimaal 15 personen).
De buffetten bezorgen wij ook op locatie.
All-in arrangementen zijn mogelijk.
Wij hebben diverse opties voor een drie- of viergangendiner.

Al 150 jaar

gezelligheid

Buffetten

In deze folder staan een aantal voorbeelden van buffetten.
De buffetten zijn te bestellen vanaf 20 personen, tegen een
meerprijs kunt u een buffet bestellen voor een kleinere groep
(minimaal 15 personen).
De buffetten bezorgen wij ook op locatie.
All-in arrangementen zijn mogelijk.
Wij hebben diverse opties voor een drie- of viergangendiner.

