Dinerbuffet
Voor uw gezelschap (tot max. 50 pers.) bieden wĳ een avondvullend programma
met diverse gerechtjes die zowel aan tafel worden geserveerd als in buﬀetvorm
worden aangeboden. Graag stellen wĳ het menu in overleg met u samen. Het
basismenu bestaat uit twee (koude) voorgerechten, een tussengerecht, twee
warme gerechten, dessert en koﬃe/thee compleet. Uiteraard is het mogelĳk om
het basismenu uit te breiden.

€ 50

KOUDE VOORGERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wrap met gerookte zalm
Carpaccio met rucola en pĳnboompitjes
Sandwiches met filet american
Garnalencocktail
Gerookte kip met chilisaus
Meloencocktail
Lauwwarm geitenkaasje met spek en honing
Parmaham met meloen
Gerookte eendenborst met frambozen dressing

TUSSENGERECHT
• Kopje soep van het seizoen

WARME GERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalmfilet met wittewĳnsaus
Lamskoteletje met gegrilde courgettes
Gebakken witvis op een bedje van wok groenten
Garnalenspies met knoflookolie
Kipschnitzeltje met stroganoﬀsaus
Varkensmedaillon met gebakken paddenstoelen
Klein broodje hamburger
Kipspies met pindasaus en atjar
Puntzakje frites (ook mogelĳk als bĳgerecht)

NAGERECHTEN
•
•
•
•

Panna Cotta met karamel en slagroom
Bordje met verschillende soorten kaas en notenbrood
Vruchten met een bolletje aardbeiensorbetĳs met slagroom
Fruitsalade met slagroom
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 20) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen. Alleen te
reserveren in De Til.

Buffetten
WARM BUFFET "WATERLELIE"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stokjes kipsaté
Zalmfilet in witte wĳnsaus
Varkenshaas in een roomsaus
Varkensrollade met geglaceerde uitjes in rode wĳn saus
Vegetarisch gerecht met wokgroenten in een saus
Gebakken kibbeling
Gemengde sla met verschillende dressings en rauwkost
Diverse koude sausjes
Pommes duchesse
Pommes frites
Droge witte rĳst

€ 25

WARM BUFFET "JASMIJN"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stokjes kipsaté
Zalmfilet in witte wĳnsaus
Stukje varkenshaas in een roomsaus
Varkensrollade met geglaceerde uitjes in rode wĳnsaus
Ossenhaaspuntjes in een stroganoﬀ saus
Wokgroenten
Gemengde sla met verschillende dressings en rauwkost
Koude pasta salade
Diverse sausjes
Pommes duchesse
Aardappelgratin
Pommes frites
Nasi
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€ 29

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
KOUD/WARM BUFFET "ZONNEBLOEM"
Koud:
• Huzarensalade – ambachtelĳk bereide vleessalade
• Aardappelsalade – met ui en stukjes uitgebakken spek
• Zalmsalade – fĳne salade van zalm
• Pastasalade – Salade gemaakt op Zuid-Europese wĳze
• Stokbrood en toast, boter en kruidenboter, tapenade

€ 25

Warm:
• Stokjes kipsaté
• Ambachtelĳk bereide gehaktballetjes in stroganoﬀsaus
• Oosterse stoofpot van rundvlees
• Gemarineerde kip in zoetzure saus
• Gebakken kibbeling
• Gebakken aardappelschĳfjes, pommes frites en droge witte rĳst

KOUD/WARM BUFFET "HORTENSIA"
Koud:
• Diverse soorten gerookte makreel
• Hollandse haring met ui
• Rauwe ham met meloen
• Gegrilde fricandeau met verse ananas
• Huzarensalade – ambachtelĳk bereide vleessalade
• Eiersalade – salade met fijne reepjes ham en bieslook
• Tonĳnsalade – verrassende salade op basis van aardappels met o.a. dille
• Stokbrood en toast, boter en kruidenboter, tapenade

€ 28

Warm:
• Ambachtelĳk bereide gehaktballetjes in pindasaus
• Gemarineerde kipfilet in zoetzure saus
• Gegrilde drumsticks
• Varkensrollade in een roomsaus
• Gebakken kibbeling
• Pommes frites en droge witte rĳst
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
KOUD/WARM BUFFET "DE ROOS"
Koud:
• Gerookte zalm
• Hollandse haring met uitjes
• Gebraden lendenbiefstuk
• Parmaham met meloen
• Gerookte kippenborst met chilisaus
• Huzarensalade – ambachtelĳk bereide vleessalade
• Aardappelsalade – met ui en stukjes uitgebakken spek
• Pastasalade - met zongedroogde tomaatjes en tonĳn
• Stokbrood en toast
• Boter en kruidenboter
• Tapenade

€ 32

Warm:
• Stokjes kipsaté
• Gebraden kipfilet in een milde kerriesaus
• Varkenshaas in champignonroomsaus
• Runder gehaktballetjes in ketjapsaus
• Zalmfilet in een witte wĳnsaus
• Diverse sausjes
• Gebakken aardappelblokjes met kruiden
• Pommes duchesse
• Gebakken rĳst (nasi)
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
BARBECUE BUFFET
•
•
•
•

Kipsaté spies
Hamburger van rundvlees
Gemarineerd varkensfiletlapje
Gegrilde vis

•
•
•
•
•
•
•
•

Salade
Gemengde sla met verschillende dressings en rauwkost
Pommes carré
Pommes frites
Stokbrood
Kruidenboter en tapenade
Warme pindasaus
Diverse koude sausjes
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€ 25

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen. Alleen te
reserveren in De Til.

Buffetten
STAMPPOTTENBUFFET
• Erwtensoep
•
•
•
•

€ 19.5

Boerenkool met Gelderse worst
Zuurkool met speklapjes
Jus
Grove mosterd

• Custard pudding als dessert (+ € 4)
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

Buffetten
AANVULLINGEN SOEPEN
• Keuze uit twee van de volgende soorten soepen: gebonden tomatensoep,
groentensoep, kippensoep, koninginnesoep, heldere
bospaddenstoelensoep, champignonnensoep, mosterdsoep, kerriesoep,
heldere bouillon met tuinkruiden

€4

AANVULLINGEN KOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hollandse haring met uitjes (1 p.p.)
Gerookte zalm
Gerookte paling
Garnalen
Gebraden rosbief
Parmaham met meloen
Gerookte kippenborst met chilisaus
Gevulde eieren (2 p.p.)
Gevulde tomaten - kip-kerrie, garnalen en kip-pesto
Rauwkost - sla, komkommer, tomaat, dressings, croûtons etc.

AANVULLINGEN WARM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalm in een witte wĳnsaus
Garnalenspies met knoflook
Pangasius rolletje in een hollandaisesaus
Varkensfiletlapje met bospaddenstoelensaus
Lamskoteletje met tĳm en rozemarĳn
Kipspies met ketjapsaus
Gebraden kippenlevertjes met mosterdsaus
Kalkoen tournedos met vruchten en een zachte kerriesaus
Biefstukjes in een rode wĳnsaus
Varkensrollade in een rode portsaus
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Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, want op culinair gebied
is nagenoeg alle mogelĳk. De genoemde prĳzen gelden per persoon
(min. 25) en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

