BUFFETTEN
Bedankt voor uw interesse in onze buffetten! Hier worden de populairste buffetten uitgebreid
beschreven. Natuurlijk hebben wij in de loop van de jaren nog vele andere buffetten mogen serveren
zoals een Hollands Buffet met erwtensoep en huisgemaakte stamppotten of een Grieks Buffet met
moussaka en souvlaki. Wenst u hier meer informatie over dan kunt u dit via de email aan ons
doorgeven en sturen wij u dit toe.
Voor alle buffetten wordt uitgegaan van een minimum aantal van 25 personen. Wij vragen u het exacte
aantal gasten uiterlijk 7 dagen van tevoren aan ons te worden doorgegeven. Indien dit later gebeurt,
zijn wij helaas genoodzaakt de gemaakte kosten door te berekenen.
Kinderen
Voor de kinderen zijn er 2 mogelijkheden, gelieve vooraf aan te geven welke mogelijkheid u wenst.
 Bij het buffet plaatsen wij voor de kinderen een schaal frites, kipnuggets, bitterballen, minifrikadellen; € 5,- p.p.
 De kinderen eten mee met het buffet tegen onderstaand gereduceerd tarief:
0 tot 4 jaar:
gratis
4 tot 12 jaar:
50% van de buffetprijs
12 jaar en ouder:
100% van de buffetprijs
Dessert
Met een overheerlijk dessert maakt u het buffet compleet. Hieronder volgen onze suggesties die met
ieder buffet te combineren zijn. :
o Vers fruit met vanille-ijs en slagroom € 4,75 p.p.
o Huisgemaakte tiramisu € 4,75 p.p.
o IJsbuffet; diverse soorten ijs en bavarois, ijstaarten met fruit,chocolade en slagroom € 6,50p.p.*
o Grand Dessert: diverse soorten patisserie, bavarois, schepijs met warme kersen,
slagroom en ijstaarten met fruit en chocolade. Met fonteinen is dit een echt feestelijke
afsluiting! € 8,95 p.p.*
*bij vervangen van een beschreven dessert in het buffet
voor een ijsbuffet of Grand Dessert betaald u een ander bedrag.
Speciale wensen
Onderstaande buffetten kunt u altijd naar wens aanpassen,
logischerwijs zal de prijs voor het buffet dan ook aangepast worden.
Indien er gasten zijn met een speciaal (suiker/zoutloos/glutenvrij)
dieet kunnen wij het buffet aanpassen, wij vragen u dit wel
ruim van tevoren aan te geven.
Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca
(UVH). Deze kunt u downloaden of inzien op onze website www.hooghewater.nl.
Prijswijzigingen of wijzigingen in de inhoud voorbehouden.
Alle prijzen zijn in Euro’s en incl. BTW.
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KOUD – WARM BUFFET
€ 29,95 per persoon incl. dessert

Koude gerechten
Rundercarpaccio met rucola, lichtzure mayonaise, Grana Padano
Gerookte zalm met rode ui, kappertjes en mosterd-dilledressing
Pasta salade met kip en groene pesto
Salade met biet, geitenkaas en zoete dressing

Warme gerechten
Krokant gebakken heekfilet met kruidenroomsaus
Reepjes kip in ketjapsaus
Varkenshaaspuntjes met huisgemaakte pindasaus
Gehaktballetjes in tomatensaus
Diverse soorten gegrilde groenten
Witte rijst
Verse frites
Stokbrood met kruidenboter
Knoflooksaus, cocktailsaus en mayonaise

Dessert
Vers fruit met vanille-ijs en slagroom
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TAPASBUFFET
Diverse koude en warme hapjes waarmee wij rondgaan of op aanvraag als buffetvorm zodat
uw gasten zelf hun keuze kunnen maken. In veelvoud van 5 stuks te bestellen met een
minimum van 15 stuks.
Prijsindicatie ca. € 25,- p.p. (10 meest gekozen tapashapjes in buffetvorm)

Varkenshaasje omwikkeld met spek en een rode Port-saus

€ 2,95 p.p

Albondigas (gehaktballetje) in tomatensaus

€ 2,10 p.p.

Mini-kipspiesje met huisgemaakte pindasaus (2 stuks)

€ 3,25 p.p.

Dadel met geitenkaas en spek (2 stuks)

€ 2,95 p.p.

Tortilla met spinazie, gedroogde tomaat, kaas (vega)

€ 2,95 p.p.

Pinchos geroosterd met mozzarella en pesto

€ 3,25 p.p.

Pinchos geroosterd met ratatouille (vega)

€ 1,75 p.p.

Gamba in pikante saus (2 stuks)

€ 3,25 p.p.

Gerookte zalmcarpaccio

€ 3,25 p.p.

Gefrituurde verse calamaris-ringen met aioli

€ 2,75 p.p.

Op een buffetje plaatsen wij:
Brood met aioli, olijven en olijfolie

€ 2,10 p.p.

2 verschillende salades

€ 2,50 p.p.
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BOURGONDISCH BUFFET
€ 24,95 per persoon

Voorgerecht
Huisgemaakte Soep van de Dag

Hoofdgerechten
Gemarineerde speklapje
Kipsaté met pindasaus
Gehaktballetjes in tomatensaus
Varkenshaas met Stroganoffsaus
Krokant gebakken heekfilet in kruidenroomsaus
Gnocchi met gegrilde groenten en Grana Padano
Verse frites
Pastasalade met kip en groene pesto
Stokbrood met kruidenboter
Knoflooksaus, cocktailsaus, mayonaise

Aan te raden als dessert!
Vanille-ijs met vers fruit en slagroom
IJsbuffet; diverse soorten ijs en bavarois, ijstaarten met fruit en chocolade en slagroom
Grand Dessert: diverse soorten patisserie, bavarois, schepijs met warme kersen, slagroom
en ijstaarten met fruit en chocolade. Met fonteinen is dit een echt feestelijke afsluiting!
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ITALIAANS BUFFET
€ 29,95 per persoon

Pomodorisoep met een vleugje room en basilicum in een flûte

Antipasti
Insalata caprese; mozzarella met tomaat en basilicum
Rundercarpaccio met rucola, lichtzure mayonaise, Grana Padano
Pastasalade met kip en groene pesto
Frittata met courgette en aardappel

Secondi
Heekfilet in een romige saus met Italiaanse kruiden
Piccata al limone; kipfilet met citroen
Scaloppine; schnitzel in tomatensaus
Verse pasta
Gnocchi met gegrilde groenten en Grana Padano
Focaccia met smeersels

Dessert
Huisgemaakte tiramisu
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INDISCH BUFFET
€ 25,95 per persoon

Warm
Nasi Putih; witte rijst
Bami Goreng; eiermie met reepjes kip en spitskool
Saté van kip met pindasaus
Ajam Gomek; gestoofde kipfilet in kokos-saus
Daging Rujak; gesmoord gekruid rundvlees met gember
Paksoi met grote garnalen en oestersaus
Sambal Goreng Telor; gekookte eieren in een pittige kokossaus
Sambal goreng boontjes

Koud
Atjar Ketimoen; zoet/zuur van komkommer
Seroendeng; gebakken kokos met pinda's
Kroepoek
Sambal

Aan te raden als dessert! (€ 5,75 p.p)
Pisang Goreng; gebakken banaan
en spekkoek
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Mocht u specifieke wensen hebben of gerechten in een buffet willen
wijzigen, dan kan uiteraard!

Wij maken graag een afspraak met u om
uw wensen te bespreken !
Neem contact met ons op via mail@hooghewater.nl
of 010 442 63 05.
We hopen u snel te mogen begroeten in
‘t Hooghe Water !
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