Traiteur dienst
Dit zijn slechts enkele voorstellen,
Eigen voorstellen zijn ook mogelijk
Koud buffet standaard

25.00€ pp

met o.a. zalm, tomaat garnaal, ei, tonijnhapje, hespenrolletje, kip, varkensvlees,…
huisbereide salades sausen en broodjes

Luxe koud buffet

32.00€ pp

Met o.a. zalm, gerookte zalm, tomaat garnaal, gamba, scampi, gerookte vissoorten,
mini viscoctail, ham met meloen, gerookte eend, kip, carpaccio, Vitello tonnato,…
huisbereide salades sausen en broodjes

Barbecue

25.00€ pp

Met o.a. kippenboutje, chipolata, saté, spek, ribbetjes, worst…
huisbereide salades sausen en broodjes

Luxe barbecue

32.00€ pp

Met o.a. vispapillot, scampi, filet pure, lams, speenvarken, gevogelte, agnus
entrecote,... huisbereide salades, warme en koude sausen, warm aardappelgerecht
en broodjes

Breugelbuffet

25.00€ pp

Met o.a. zwarte pens, worst, ribbetjes, spek, stoofvlees, vleesballetjes met krieken,
stampot, puree…

Desserten buffet

10.00€ pp

Met o.a., chocolade mouse, tiramisu, vers fruit, bavarois, klein gebak
2 mini glaasjes dessertjes

5.00€ pp

Dessert bord

10.00€ pp

Kaasbord

10.00€ pp

VOORSTEL 1 koud en warm buffet
Koud

32.00€ pp

Tomaat garnaal, zalm, gerookte vissoorten, scampi, gamba,
viscoctail, ham met meloen, kip
huisbereide salades, sausen en broodjes

Warm

vissuggestie van de dag
speenvarken
kalfsentrecote
parelhoenfilet
warme sausjes afzonderlijk
puree en gratin

VOORSTEL 2:

5 koude amusehapjes aangevuld met warm buffet

Hapjes

32.00€ pp

Glaasje met Noordzeegarnaaltjes/avocado/trostomaatje
Glaasje met meloenballetjes/ Ibericoham
Carpaccio van ossenhaas/pijnboompitjes/Parmezaanse kaas
Vitello tonnato
Parelpasta met een gemarineerd gambastaartje/gerookte zalm
Broodjes

Warm buffet

Gebakken zeebaarsfilet
Kalfsentrecote
Opgevuld Ardeens varkenshaasje
Parelhoenfilet
Warme sausje afzonderlijk
Warme groentjes,
Puree ,pasta en gratin aardappeltjes

Voorstel 3: Italiaans/Spaans buffet:
KOUD :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazpacho
Inkrvissalade
Tonijnsalade “Don Juan”
Catalaanse visterinnes
Spaanse ham met meloen
Snoepjes van Mozzarella met tomaat en basilicum,
Assortiment olijven en pigment met fetakaas
Italiaanse salami
Pasta met zeevruchten
Carpaccio van ossenhaas met olijfolie en oregano
Italiaanse assortiement broodjes, Turks brood
Vitello tonato
iberico ham met meloen

WARM :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaghetti a la casa
Kalkoenossobuco met tomatensausje
Huisbereide Lasagna
Calamari in een pestosausj
Paella valenciana
Ravioli napolitana
Fetucieno met verse kruiden en parmezaankaas
patatas brava
Zarzuela

wordt aangevuld met wat slaatjes, sausjes en brood
Prijs van dit voorstel:
5 koude gerechten en 4 warme gerechten :
4 koude gerechten en 3 warme gerechten :

Borden en bestek zijn gratis ter beschikking
Prijs kinderen 3 tot 7 jaar 1/3 prijs
Prijs kinderen 7 tot 12 jaar ½ prijs

Traiteur Geubbelmans
Olmensebaan 138 Balen
Tel 014/81.10.12

32€
27€

