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Onze feestelijke smaakmakers 



All Inn  buffet (vanaf 25 personen) 2023 
 
Het buffet bestaat onder andere uit:      € 29,50 per persoon 

 Huzarensalade 

 Kip kerriesalade 

 Gevuld ei 

 Diverse soorten rauwkost 

 Ham, rollade 

 Parmaham met meloen 

 Gerookte makreelfilet  

 Gerookte zalm  

 Zoute haring met uitjes 

 Kipstukjes met pindasaus 

 Kroepoek 

 Mini schnitzel met champignons en uitjes 

 Spareribs 

 Gehaktballetjes   

 Gebakken aardappelen 

 Nasi 

 Vruchtensalade 

 Joppiesaus 

 Barbecuesaus 
 
 
Optioneel; stokbrood + kruidenboter       € 1,25 per persoon 

 
 
Salades  
 
Royale porties 225 gram per persoon      
Huzarensalade (vlees afgegarneerd)  
Op schaal voor 4 personen       € 27,50 per salade 
 
Huzarensalade (vis afgegarneerd) 
Op schaal voor 4 personen       € 30,-    per salade 
 
 
Vlees afgegarneerd met o.a.: Romige koolsalade, tomaat, komkommer, Amsterdamse uitjes, augurk, 
verse ananas, ham, rollade, chorizo en gevuld ei. 
 
Vis afgegarneerd met o.a.: Romige koolsalade, tomaat, komkommer, Amsterdamse uitjes, augurk, 
verse ananas, tonijn, gerookte zalm en gevuld ei. 
                                                                                                           
De salades worden gepresenteerd op een luxe schaal. 
 
  
 

  



Warm buffet (vanaf 25 personen) 
 
Buffet 1         € 18,50 per persoon 

 Huisgemaakte gehaktballetjes met gebakken uitjes 

 Shoarma met ui en paprika 

 Gemarineerde kipstukjes met pindasaus  

 Gebakken aardappelen  
 

 
Buffet 2         € 21,00 per persoon 

 Mini schnitzel met champignons en uien 

 Gemarineerde kipstukjes met pindasaus  

 Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus 

 Gemarineerde spareribs  

 Gebakken aardappelen 
 
 
Buffet 3 (Stamppotten)        € 22,50 per persoon 

 Stamppot rauwe andijvie  

 Stamppot zuurkool en ananas  

 Hutspot (wortels/ui)  

 Stamppot boerenkool 

 Huisgemaakte gehaktballetjes, beenham, gestoofd rundvlees,  
rookworst en spekkaantjes 

 Jus, zilveruitjes, augurk en mosterd 
 

 
 
 
Extra’s 

 Roerbak van diverse groenten      € 2,50  per persoon 

 Frisse rauwkostsalade met yoghurtdressing    € 2,00  per persoon 

 Nasi         € 2,75  per persoon 

 Rijst         € 2,00 per persoon 

 Joppiesaus of mayonaise      € 0,50 per persoon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hapjes 
 
Borrelhapjes 1ster * (niet afgegarneerd)     per schaal 50 stuks € 39,50 

 Kaaspuntje 

 Droge worst     

 Puntje rollade 

 Puntje salami  

 Boerenleverworst 

 
Borrelhapjes 2sterren **      per schaal 50 stuks € 47,50 

 Haring roggebrood 
 Kaaspuntje afgegarneerd 

 Droge worst 

 Puntje rollade afgegarneerd 

 Stokbroodje eisalade 

 
Borrelhapjes 3 sterren ***      per schaal 50 stuks € 62,50 

 Stokbroodje met carpaccio en Parmezaanse kaas 

 Gevulde kaascarré (roomkaas) 

 Wrap met gegrilde kip en pesto 

 Crouton met tonijnsalade op Mediterrane wijze 

 Wrap met  gerookte zalm en roomkaas 
 

 
Warme borrelhapjes    inclusief bijpassende sausjes 

 Huisgemaakte shoarma-balletjes     € 1,25 per stuk 

 Mini saucijzenbroodjes       € 1,10 per stuk 

 Ambachtelijke kwaliteit bitterbal     € 1,-    per stuk 

 Mini hamburgertjes        € 0,85 per stuk 

 Mini frikandel        € 0,85 per stuk 

 Mini saté prikkers met pindasaus     € 1,35 per stuk 

 Vlammetjes        € 1,-    per stuk 
 

 

Hapjesschalen (± 8 pers)  Hollands   Mediterraans 

       
Hollands    € 50,- per schaal   

kaaspuntjes, droge worst, kiprollade, hamrolletjes met geitenkaas, komkommer, ei met roomkaas,  
Huzarensalade, meloen, stokbrood en kruidenboter 
 

Mediterraans € 55,- per schaal 

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



Verhuur 
 
Koffiekop met schotel        € 0,30 
Theelepel         € 0,10 
Theeglas         € 0,25 
Dinerbord         € 0,25 
Dinerbord luxe         € 0,55 
Soepkop met schotel        € 0,65 
Gebaksbord         € 0,20 
Hot pot voor o.a. warmhouden soep      € 5,00 
Tafelmes         € 0,20 
Tafelvork         € 0,20 
Tafellepel         € 0,20 
Gebaksvork         € 0,15 
Opscheplepel         € 0,30 
 
Asbak          € 0,20 
Terrasstoel         € 2,75 
Witte presenteerschaal        € 3,00 
Praattafel antraciet        € 8,50 
Hoeskleed voor praattafel        € 6,50 
Hoeskleed voor statafel strak, trendy, wit     € 8,50 
Buffettafels inclusief hoeskleed       € 22,50 
Kraam (demontabel hout met luifel, rok incl. opbouwkosten)   € 32,50 
 
Colaglas         € 0,20 
Bierglas (klein)          € 0,20 
Longdrinkglas         € 0,20 
Wijnglas         € 0,30 
 
 
 

Personeel (prijs op aanvraag) 

Floormanager 
Serveersters 
Koks 
 

 
Verhuurvoorwaarden 
 

 Verhuur in overleg en onder voorbehoud. 

 Alle tarieven gelden voor één dag. 

 Geretourneerde goederen dienen schoon te zijn, tenzij er afwaskosten zijn berekend. 

 Bij breuk of manco wordt de vervangwaarde in rekening gebracht. 

 Bezorgkosten worden naar aanleiding van het aantal kilometers berekend. 
 

 
 


