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Italiaanse buffetten

Italiaans buffet 1
€ 17,00 per persoon (inclusief 9% btw)

Koude gerechten
• Frisse salade met tomaatjes, pijnboompitjes en frisse kruidendressing

• 2 soorten tapenade
• Kruidenboter

• Verschillende mooie broodsoorten

Warme gerechten
• Penne Rigate met gegrilde groenten, basilicum roomsaus, beenham en Grana Padano
• Fusili met spinazie, pesto rosso roomsaus, zacht gegaarde zalm en Old Amsterdam

€ 23,25 per persoon (inclusief 9% btw)

Koude gerechten
• Carpaccio met rucola sla, pijnboompitjes, balsamico dressing en Grana Padano

• Frisse groene gemengde salade
• 2 soorten tapenade

• Kruidenboter
• Ciabatta

• Focaccia groene olijven
• Focaccia zongedroogde tomaten

Warme gerechten
• Huisgemaakte ossobucco

• Zeebaars een een rode salsa
• Italiaanse roomrisotto verde

Italiaans buffet 2

Neem uw gasten mee naar het fantastische Italië en verras ze met de heerlijk-
ste Italiaanse pasta’s, hammen, kazen en salades.
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€ 26,00 per persoon (inclusief 9% btw)

Koude gerechten
• Vitello Tonato van huisgebraden kalfsvlees

• Salade Caprese met verse buffelmozzarella, Milano tomaten en basilicum
• Tonijnsalade met rode ui, feta kaas, rucola sla en kruidendressing

• Koude pastasalade van Fusilli pasta, zongedroogde tomaten, Taggiasche olijven, bacon en 
yoghurtdressing

• Focaccia groene olijven
• Focaccia zongedroogde tomaten

• Ciabatta
• Italiaanse kruidenboter

• Tapenade zongedroogde tomaat

Warme gerechten
• Huisgemaakte lasagne met verse courgette en tomatensaus

• Penne Rigate met gegrilde groentenmix, scampi’s, aioli roomsaus en Provolone Dolce
• Fusilli pasta met gegrilde courgette, kalkoen, basilicum-roomsaus en Reypenaer VSOP

Italiaans buffet 3
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Tapas buffetten

Tapasbuffet 1
€ 13,00 per persoon (inclusief 9% btw)

Koude Gerechten
• Zoete olijven en Peppadew
• Zongedroogde tomaatjes

• Dipsticks met truffelmayonaise
• Coppa di Parma

• Serranoham
• Scampi’s

• Crostini’s met 2 tapenades
• Walnootsalami

• Spinata Romana

Tapasbuffet 2
€ 20,00 per persoon (inclusief 9% btw)

Koude Gerechten
• Surimi salade

• Truffel-ei courgette salade
• Filet American

• Kaasplateau samengesteld uit drie soorten Franse kaas
• Zoete olijven
• Peppadew

• Zongedroogde tomaatjes
• Dipsticks met truffelmayonaise

• Coppa di Parma
• Serranoham

• Scampi’s
• Crostini’s

• Walnootsalami
• Spinata Romana
• Buffelmozzarella

• Albondiga’s in pittige tomatensaus (warm)
• Gerookte zalm met mosterd-dille saus

• 2 smeersels
• Olijfbrood
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€ 21,00 per persoon (inclusief 9% btw)

Koude Gerechten
• Zoete olijven
• Peppadew

• Zongedroogde tomaatjes
• Dipsticks met truffelmayonaise

• Scampi’s
• Crostini’s met 2 soorten tapenade

• Walnootsalami, Spinata Romana, Coppa di Parma, Serranoham
• Buffelmozzarella

• Albondiga’s in pittige tomatensaus (warm)
• Huisgemaakte lasagne (warm)

• Spiesje gerookte zalm in pesto rosso saus (warm)
• Frisse groene salade

• Huisgemaakte pastasalade
• Gerookte zalm met mosterd-dille saus

• Olijfbrood

Koude tapasbuffet 
€ 16,50 per persoon (inclusief 9% btw)

Koude Gerechten
• Italiaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus

• Filet American met rode ui
• Huisgemaakte ei-truffel salade

• Surimi salade
• Peppadew

• Italiaanse hammen proeverij
• Zoete groene olijven
• Taggiasche olijven

• 2 soorten tapenades
• Uitgebreide kaasplank

• Kruidenboter
• Olijfbrood
• Ciabatta

• Stokbrood

Ons overheerlijke tapas buffet waar uw
gasten lekker heel de avond/middag van 
kunnen snoepen.

Tapasbuffet Diner


