Buffetten van de Boschwachter in ‘t Mastbos
BUFFET POPULAIR

€ 23.50 per persoon

Zalm salade
Tonijnsalade
Gemarineerde gamba’s
Haring
Rauwkost salade
Brood met room- en kruidenboter

Filet Americain
Salami-selderijsalade
Huzarensalade
Diverse vleeswaren
Gevulde eieren
Warme beenham, op buffet gesneden

BUFFET EXCLUSIVE

€ 27.50 per persoon

Verse zalm
Gerookte forelfilet
Noorse garnalen
Gerookte zalm
Haring
Rauwkostsalades
Sauzen, brood en boters

Paté van het Livar varken
Ardennerham met meloen
Rosbief, oude kaas en truffelsaus
Gerookte kalkoen, verse ananas
Pastasalade, chorizo, tomaat en olijven
Kip kerriesalade
Aardappelsalade

BUFFET ROYAL

€ 32.50 per persoon

Verse zalm
Gerookte meervalfilet
Vispaté van gamba’s
Rivierkreeftensalade
Gemarineerde Noorse zalm
Sausjes op de gerechten afgestemd

Gerookte eendenfilet met vijgenchutney
Carpaccio met pesto en oude kaas
Belgische Gandaham met fruit
Gerookte runder ribeye
Diverse salades van het seizoen
Brood met room- en kruidenboter

BUFFET BOSCHWACHTER

€ 39.50 per persoon

Een buffet voor gezelschappen vanaf 25 personen met diverse koude en warme gerechten, welke gelijktijdig op
het buffet gepresenteerd worden. Na de koude en warme schotels volgt een dessertbuffet.
Koude gerechten:
Verse zalm, in zijn geheel opgemaakt
Gerookte meervalfilet
Nieuwe haring
Noorse garnaaltjes
Paté van Livar varken
Gebraden rosbief, oude kaas en truffelsaus
Kip kerrie salade
Pasta salade
Rauwkost salades
Diverse sausjes
Diversen broodsoorten met room- en kruidenboter

Warme gerechten:
Kipfilet in dragonroomsaus
Vispotje met witte wijn/dillesaus
Aardappelgratin
Verse groentemix

Dessert:
Mousse van pure chocolade
Huisgemaakte bavarois
Vanille ijs
Slagroomsoesjes met chocoladesaus

*Prijzen vanaf 25 personen, prijzen zijn exclusief de zaalhuur a €250
*U kunt tot 48 uur voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld

WARME GERECHTEN GECOMBINEERD MET EEN KOUD BUFFET
Warme beenham op buffet gesneden
Beenham wordt geserveerd met mosterd dille saus

€ 5.00 per persoon

Runderhaasnootjes in Stroganoffsaus
Gamba’s in Italiaanse tomatensaus
Varkenshaas nootjes met champignonsaus
Vispotje met witte wijnsaus
Runderentrecôte met pepersaus op buffet gesneden
Gerechten worden geserveerd met passend aardappel- of pastagerecht en groenteschotel

€ 6.00 per persoon
€ 7.00 per persoon
€ 5.50 per persoon
€ 5.50 per persoon
€ 7.00 per persoon

DESSERT BUFFET 1

€ 10.00 per persoon

Mousse van pure chocolade
Huisgemaakte bavarois
Verse fruitsalade
Vanille ijs
Vruchtenijs
Chocoladesaus
Slagroomsoesjes met karamelsaus
DESSERTBUFFET 2

€ 13.00 per persoon

Mousse van pure en witte chocolade
Diverse taartjes
Huisgemaakte bavarois
Slagroomsoesjes met chocoladesaus
Appeltjes met karamelsaus
Diverse ijssoorten
Verse fruitsalade
Tiramisu
Kazen

Dieetwensen dienen 48 uur voor aanvang van het buffet te worden doorgegeven, hiervoor wordt € 4.00 per
persoon in rekening gebracht

*Prijzen vanaf 25 personen, prijzen zijn exclusief de zaalhuur a €250
*U kunt tot 48 uur voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld

