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Stamppot buffet
3 VERSCHILLENDE SOORTEN STAMPPOT EN 3 VLEESGERECHTEN
- Stamppot boerenkool

- Tranches speklap

- Augurk en zilveruitjes

- Stamppot hutspot

- Gehaktballetjes in jus

- Grove mosterd

- Stamppot zuurkool

- Gelderse rookworst

- Uitgebakken spekjes

14,25 P.P.

salades
UW KERSTDINER OF BORREL AANVULLEN MET EEN KLEIN HAPJE
- Huisgemaakte huzarensalade met garnering.
- Aardappelsalade met scharrelei, bieslook en gerookt spek.
- Pastasalade met tonijn of gerookte kip.
- Zalmsalade met zalm, makreel en Noordzee garnalen.
- Een keur van afgebakken broden met kruidenboter,
tapenade en roomboter.
- Tomatensoep met soepballetjes en basilicum.
- Pompoensoep met gerookte kalkoen.
- Groningse mosterdsoep met droge worst.
- Soep naar keuze.
- Een goed gevulde erwtensoep met katenspek en roggebrood.

2,75 P.P.
2,75 P.P.
2,75 P.P.
4,00 P.P.
2,25 P.P.
3,25 P.P.
3,25 P.P.
3,25 P.P.
.......
4,75 P.P.

Alle salades, soepen en buffetten worden geleverd met serviesgoed. Wij bouwen voor u het buffet op en doen ook de afwas!
Prijzen zijn excl. 9% btw. Minimale afname 10 personen.

BIJ DE LAUWERS

hapjes schalen
’TIME FLY’S’

’FEESTELIJK DECEMBER’

-

Boeren kaasblokjes
Blokjes komijnekaas
Friese droge worst
Boerenleverworst
Grillworst
Cabanossi worstjes
Spiesje met Cherry tomaatjes, mozzarella
en basilicum
- Komkommer
- Mosterd

- Klassiek gevuld eitje
- Crostini met roomkaas, mosterd dille en gerookte zalm
- Cervelaatworst met Amsterdamse ui
- Gevulde wrap met tonijnsalade
- Spaanse fuet
- Boeren kaasblokjes
- Blokjes komijnkaas
- Zwarte en groene olijven
- Cherry tomaatjes
- Mosterd

BIJ 3 HAPJES 2,25 P.P.
BIJ 5 HAPJES 3,25 P.P.

BIJ 3 HAPJES 2,50 P.P.
BIJ 5 HAPJES 3,50 P.P.

’WARM DE WINTER DOOR’

’WAT DE BOER NIET KENT’

- Gemengde warme borrelgarnituur
- Bitterballen
- Vlammetjes
- Kaasstengels
- Verschillende sauzen

- Boeren kaasblokjes
- Droge worst
- Zeeuwse spek
- Boerenleverworst
- Gemengde warme borrelgarnituur

BIJ 3 HAPJES 1,50 P.P.
BIJ 5 HAPJES 2,50 P.P.

BIJ 4 HAPJES 2,25 P.P.
BIJ 6 HAPJES 3,25 P.P.

Prijzen zijn excl. 9% btw. Minimale afname 10 personen.

