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Wij verzorgen het graag voor u! 

Onze feestelijke smaakmakers. 
 

All Inn  buffet 
 
Het buffet bestaat onder andere uit:     € 19,50 per persoon 

 Rundvleessalade 

 Kip kerriesalade 

 Pastasalade met tonijn 

 Tomaat/mozzarella met basilicum 

 Gevuld ei 

 Diverse soorten rauwkost 

 Diverse soorten vleeswaren 

 Serranoham met meloen 

 Gerookte makreelfilet  

 Gerookte zalm  

 Zoute haring met uitjes 

 Kipsaté met pindasaus 

 Kroepoek 

 Mini schnitzel met champignons en uitjes 

 Spare ribs 

 Reepjes vlees in pepersaus 

 Braadworstjes  

 Gebakken aardappelen 

 Nasi 

 Vruchtensalade 

 Frans stokbrood 

 Kruidenboter 

 Remouladesaus 

 Knoflooksaus 
 
 
 

Hapjesschalen (± 8 pers)  Hollands   Mediterraans 

       
Hollands    45,- per schaal   

met kaaspuntjes, droge worst, kip-kebabrollade, hamrolletjes gevuld, komkommer, ei met roomkaas,  
kipkerrie salade, meloen, stokbrood en kruidenboter 
 

Mediterraans 49,50 per schaal 

met Serranoham, chorizo, salami, Parmezaanse kaas, olijven/zongedroogde tomaatjes, 
mozzarella/tomaat, tonijnsalade, olijfolie, brie, stokbrood en kruidenboter 
 
 

* Het buffet kan besteld worden vanaf twintig personen. 
* Gratis bruikleen borden en bestek. 
* Voor afwaskosten rekenen wij 0,50 ct per persoon 
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Salades 
 
* Creatief afgegarneerd met diverse soorten rauwkost, tomaat, komkommer, ei, vruchten en 

zilveruitjes en ham. De salade wordt gepresenteerd op een schaal. 
 
** Luxe afgegarneerde salade met diverse soorten rauwkost, tomaat, komkommer, augurk, 

vruchten,zilveruitjes, gevuld ei, ham/asperge, vis en/of vlees. De salade wordt gepresenteerd 
op een schaal en evt. op een spiegel. 

 
 
 

Huzarensalade       

    * ** 

Prijs per persoon € 3,25 € 4,25 

   

 
 

Kip Kerriesalade       

    * ** 

Prijs per persoon € 4,45 € 5,45 

   

 
 

Zalmsalade       

    * ** 

Prijs per persoon € 4,75 € 5,75 

   

 
 

Combinatiesalade (Huzaren-, zalm- en kip kerriesalade)  

    * ** 

Prijs per persoon € 4,15  € 5,15  

   

 
 
 
 
 

Origineel Frans stokbrood met kruidenboter € 0,75 
 
 

Uw feest bij ons in de zaak ? vraag naar de mogelijkheden, all inn prijs mogelijk.  
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Warm buffet 
 
Buffet 1          € 7,95 

 Huisgemaakte gehaktballetjes met gebakken uitjes 

 Kiphaasjes in romige kerriesaus. 

 Rijst met pesto of gebakken aardappelen 

 Roerbak van diverse groenten 
 
 
Buffet 2          € 11,95 

 Huisgemaakte gehaktballetjes met gebakken uitjes 

 Gyros-schotel met krieltjes, ui en paprika. 

 Kipsaté met pindasaus  

 Rijst met pesto of gebakken aardappelen. 

 Roerbak van diverse groenten 
  

 
Buffet 3          € 13,95 

 Mini schnitzel met champignons en uien. 

 Gebraden rollade met pepersaus. 

 Gemarineerde spare ribs. 

 Warme beenham met honing mosterdsaus. 

 Gestoomde rijst met pesto of gebakken aardappelen 

 Roerbak van diverse groenten 
 
 
Buffet 5 (Stamppotten)         € 14,50 

 Stamppot rauwe andijvie met gehaktballetjes. 

 Stamppot zuurkool met casselerrib en spekkaantjes. 

 Hutspot (wortels/ui) met gestoofd rundvlees. 

 Stamppot boerenkool met rookworst, mosterd en zuur. 
 
 
Buffet 6 (Traditional)         € 14,95 

 Captains dinner: capucijners, spek, worst, champignons en tomaat. 

 Cowboy vlees: gemarineerde plakjes warm vlees, ui en bacon. 

 Kip Tandoori met mais. 

 Gyros met uit, paprika en tzatziki 

 Gestoomde rijst met pesto of spicey patatoes. 

 Roerbak van diverse groenten 
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Koud buffet 
 
Het koude buffet bestaat onder andere uit:     € 12,50 per persoon 

 Rundvleessalade 

 Kip kerriesalade 

 Zalmsalade 
 

 Serranoham met meloen      

 Gerookte makreelfilet 

 Tonijnsalade 

 Gerookte zalm  

 Zoute haring met uitjes 

 Vruchtensalade 
 

 Diverse soorten vleeswaren 

 Diverse soorten rauwkost 

 Gevuld ei 
 
* Het buffet wordt afgegarneerd met diverse soorten rauwkost, ei en vleeswaren, 
   en kan besteld worden vanaf twintig personen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europees koud buffet 
 
Het Europese koude buffet bestaat onder andere uit:    € 14,95 per persoon 

 Duitse aardappelsalade met spekjes 

 Deense gemarineerde haring met dille 

 Franse kip kerriesalade met tomaat en maïs 

 Portugese visschotel met onder andere sardientjes en tonijn 

 Carpaccio met pepermayonaise en Parmezaanse kaas 

 Griekse boerensalade met feta en olijven 

 Serranoham met meloen 

 Tomaat en verse mozzarella basilicum en olijfolie 
 
 

 
* Het buffet wordt afgegarneerd met diverse soorten rauwkost, ei en vleeswaren. 
   en kan besteld worden vanaf twintig personen. 
 
 
De buffetten worden op een creatieve manier gepresenteerd op schalen, spiegels en etagieres. 
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Hapjes 
 
Borrelhapjes        per schaal 50 stuks  € 25,- 

 Kaaspuntje 

  Droge worst     

 Puntje rollade 

 Plakje salami met ei 

 Plakje ham met roomkaas 

 Boerenleverworst 

 
Bittergarnituur       per schaal 50 stuks € 32,- 

 Haring roggebrood 

 Kaaspuntje 

 Droge worst 

 Puntje rollade 

 Salami met ei 

 Komkommer met roomkaas 

 Stokbroodje met farmersalade 
 
Stokbroodhapjes      per schaal 50 stuks € 42,- 

 Met brie 

 Met roompaté  

 Met farmersalade 

 Met gerookte zalm  

 Met rauwe ham en meloen 

 Met beenham en roomkaas 

 Met filet americain en rode uitjes 
 
Luxe bittergarnituur      per schaal 50 stuks € 47,-  

 Beenham met eisalade 

 Haringtartaar met rode uitjes op  roggebrood 

 Gevulde kaascarré (roomkaas) 

 Wrap met filet americain 

 Crouton met tonijnsalade op Mediterraanse wijze 

 Mini sandwich met Serranoham 

 Wrap met  gerookte zalm en roomkaas 
 
 “Trendy glasses” (Trendy hapjes gepresenteerd in glaasjes)  per 25 stuks        € 30,- 

 Beenham met eisalade 

 Serranoham, cherrytomaat en meloen 

 Mozzarella, zongedroogde tomaat en olijf 

 Haringtartaar, bieslook en rode uitjes 

 Tonijn, pestomayonaise en zeezout 

 Huzarensalade met julienne ijsbergsla 

 Kip kerriesalade met verse ananas 
 
Informeer naar onze warme hapjes! 
 

De hapjes worden geserveerd op schaal. 
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Verhuur 
 
Ook het huren van onder andere servies, glaswerk, buffettafels enz. is mogelijk bij La Brochette. 
 

 


