ORIENTAALS BUFFET

(vanaf 20 pers.)

€ 12,95 p.p.

> Nasi putih (witte rijst) en nasi goreng
(gebakken rijst).
> Atjar tjoempoer (groenten in zuur),
s.g. goreng (hete boontjes) en tjap
tjoy (Chinese groenteschotel met
kipfilet).
> Daging rendang (rundvlees in kokos),
Ayem asem manis (kip in zoetzure
saus), Rempah Bali (hete balletjes in
zoetzure saus), Sateh ayem (kipsaté
in satésaus) en s.g. telor (hard
gekookte eitjes in pittige saus).
> Krupuk (garnalenchips), seroendeng
(kruidige melange van kokos en
pinda’s) en bawang goreng (droog
gebakken uitjes).

HET GROTE
WILDBUFFET

TAPPASBUFFET

(vanaf 20 pers.)

€ 13,50 p.p.

> gevulde zalmwrap
> gemarineerde artisjokken
> diverse soorten olijven
> tapenade tricolore
> elbundiga’s
> groene pesto
> carpaccio wrap
> koude pasta salade
> charcuterie van Mediterane
vleeswaren
> seranoham met meloen
> pan tostade
Vraag ook eens naar de mogelijkheden van
een warm tapasbuffet: Elbundiga’s, pollo’s,
merquezworstjes, pittige ribbetjes, paella,
pincho’s en vele andere mogelijkheden.

€ 13,50 p.p.

(vanaf 20 pers.)

> Twee warme gerechten
naar keuze: zwaar gevulde
hazenpeper, hertenstoverij en/of
paddenstoelenstoverij.
> Twee groentegerechten naar
keuze; sperzieboontjes met zacht
gebakken spekjes, broccoli bedekt
met gesmolten kaas, rode kool met
appeltjes en/of huisgegratineerde
spruitjes.
> Twee aardappelgerechten naar keuze;
romige aardappelpuree, gegratineerde
aardappelschijfjes, gepofte aardappels
en/of krieltjes met spekjes.
> En natuurlijk voor iedereen lauwwarme
roodbruin gestoofde peertjes.

AL MEER DAN 45 JAAR
EEN BEGRIP IN DE BILT
Onze openingstijden:
ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur
vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur
Kwaliteitsslagerij Van Loo
Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt
tel: 030-2203813 | info@slagerijvanloo.nl
www.slagerijvanloo.nl
U kunt uw zelf samengestelde buffet
in overleg warm of koud bij ons ophalen.

SATÉBUFFET

(vanaf 10 pers., warm af te halen)

€ 5,00 p.p.

> 4 stokjes kip of varkensfricandeausaté
in warme satésaus
> gesneden stokbrood
> romige kruidenboter

GRILLSNACK BUFFET

(vanaf 10 pers., warm af te halen)

€ 5,95 p.p.

€ 8,95 p.p.

> Lauw warme wraps met:
warm gekruid gehakt en warm
gekruid gemarineerde kipfilet,
paprika reepjes, gesneden ijsbergsla,
maïskorrels, dun gesneden uiringen,
dun gesneden tomaten schijfjes,
geraspte kaas en natuurlijk de echte
tortilla saus.

(vanaf 10 pers.)

> Twee stamppotten naar keuze:
boerenkool met spekjes, zuurkool
met spekjes, hutspot met rundvlees
en/of andijviestamppot met spekjes,
en/of preistamppot.
> Geserveerd met onze heerlijke
fijne goudbekroonde rookworst,
uitgebakken spekjes en de bekende
jus, mosterd, augurkjes, zilveruitjes.

€ 9,95 p.p.

(vanaf 20 pers.)

> Twee warme gerechten naar keuze:
coq au vin (gemarineerde kipfilet,
afgeblust met rode wijn en een Bilts
karaktertrekje), daugé de boeuf à la
Povençale (rundvleesschotel met
knoflook, tuinkruiden en rode wijn)
en/of roti de porc (getrancheerde
varkensrollade met Dijonmosterdsaus).
> Twee bijgerechten naar keuze:
ratatouille (groentestoofschotel met
o.a. aubergine, courgette, paprika,
tomaat, ui), chou fleur (bloemkool
gegratineerd met kaassaus) en/of le
jardin (rauwkostsalade).
> Pommes de terre au gratin
(gegratineerde aardappels), du pain
(vers gesneden stokbrood).

ITALIAANS BUFFET

(vanaf 20 pers.)

€ 12,50 p.p.

> Twee warme gerechten naar keuze:
tortelini al formagio, tagliatelli verde
en/of lasagne
> Heerlijke gesneden Italiaanse
charcuterie en verschillende soorten
gemarineerde olijven.
> Pastasalade met farfalla uno colore,
rauwkostsalade met tomaten,
mozzarella, basilicum en olijfolie
> Vers afgebakken grove Italiaanse
vloerbroden en ciabattabroodjes.

> Twee stamppotten naar keuze:
boerenkool met spekjes, zuurkool
met spekjes, hutspot met rundvlees,
rodekoolstamppot, andijviestamppot
met spekjes en/of de bekende
preistamppot.
> Geserveerd met onze heerlijke
fijne goudbekroonde rookworst,
gebakken speklapjes, balletje gehakt,
casselerrib, uitgebakken spekjes en
de bekende jus, mosterd, augurkjes,
zilveruitjes.

FRANS BUFFET

(vanaf 20 pers.)

HET STEVIGE
STAMPPOTBUFFET

€ 11,95 p.p.

(vanaf 10 pers.)

> Indische balletjes in satésaus
> gebraden tv-sticks
> krokante ribbetjes in piri piri saus
> pittige kipfingers
> pittige merquezworstjes
> romige kruidenboter
> vers gesneden stokbrood

WRAP YOUR OWN
WRAP BUFFET

HET ZEER STEVIGE
STAMPPOT BUFFET

€ 12,50 p.p.

HET GROTE HUISKAMER
DINER BUFFET

(vanaf 20 pers.)

> Twee warme gerechten naar keuze:
boeuf bourguignon, Oostenrijks
Geschnetseltes, prime rib reepjes
in een rode wijn kersensaus,
getrancheerde fricandeau met een
champignonroomsaus, dubbele
gevulde runderhachee en/of zacht
gebraden kipfilet in een krachtige
kerriesaus.
> Twee bijgerechten naar keuze;
gegratineerde aardappelschijfjes,
gekookte krieltjes, romige
aardappelpuree en/of mini gepofte
aardappeltjes.
> Twee groentegerechten naar keuze.
Keuze uit sperzieboontjes met
julienne reepjes katenspek, broccoli
bedekt met gesmolten kaas, grove
gestoofde groene groentemix en/of
Parijser worteltjes.

€ 12,50 p.p.

