Een flinke scheut humor en plezier, een snufje gezelligheid,
een eetlepel vakkundigheid, gemixt met professionaliteit,
besprenkeld met gastvrijheid en geserveerd met passie!

Winter soepen buffet
 Huisgemaakte erwtensoep met Gelderse rookworst
 Huisgemaakte bruine bonensoep met verse worst
 Roggebrood met crispy bacon
 Winters gebraad (plakken gesneden) in bourgondische jus
 Huisgemaakte huzaren ‘borrel’ salade
 Diverse soorten brood met roomboter, kruidenboter en kruidendip
€ 15,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen,
Verkrijgbaar van september t/m maart

Zomer stamppot buffet




Stamppot rode bietjes
Stamppot doperwten & wortelen + sugarsnaps
Stamppot ‘zoet’ snijbonen, witlof, spekjes en een jus van honing







Gehaktballetjes met champignons en uien
Blinde vinkjes in grootmoeders jus
Chili con carne ‘zomerstijl’ met ananas en boontjes
Grootmoeders stoofschotel
Echte jus

 Grove mosterd
 Amsterdamse uitjes
 Plakjes augurk
 Picalilly
€ 22,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen
Verkrijgbaar van april t/m september

Grootmoeders stamppot buffet




Stamppot andijvie
Stamppot hutspot
Stamppot zuurkool







Verse worst
Rookworst
Procureur in bourgondische jus
Grootmoeders stoofvlees
Echte jus

 Grove mosterd
 Amsterdamse uitjes
 Plakjes augurk
€ 19,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen
Verkrijgbaar van september t/m april
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Winter arrangement











Rundvlees hachee met ui en laurier
Mild gekruide kipschotel met groente
Goulash met tomaat, paprika, ui en knoflook
Stoofpeertjes volgens klassieke receptuur
Chili con carne, een winterse klassieker
Snijbonen stamppot met magere runderlapjes
Zuurkool stamppot met uitgebakken rookspek
Boerenkool stamppot 'vegetarisch'
Hete bliksem stamppot 'vegetarisch'
Stevig stuk rookworst p.p. in volle jus

 Grove mosterd
 Amsterdamse uitjes
 Plakjes augurk
 Picalilly
€ 25,75 per persoon, buffet is te bestellen vanaf 10 personen
Verkrijgbaar van september t/m april

Materialisatie
Buffetten zijn inclusief borden, bestek en servetten.

Logistiek
Logistiek binnen Hoogeveen € 15.00, buiten Hoogeveen € 1.50 per kilometer
Retourneren gelden dezelfde voorwaarden.

Schoonmaak
Vaatwerk schoon inleveren, geen extra kosten, niet schoon retour dan bereken wij extra
schoonmaakkosten. € 0.75 per persoon.
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Speciale wensen
We hebben ook ruime kennis en ervaringen met het bereidingen van diverse diëten en allergieën
waaronder glutenvrij, lactosevrij, zoutarm, vegetarisch, etc. deze producten worden door ons met
de grootste mogelijke zorg afzonderlijk van de rest van de andere bestellingen bereidt. De
producten kunnen indien nodig afzonderlijk worden geserveerd. Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden en eventuele meerprijs. We gaan graag voor u aan de slag!

Diëten en allergenen
Zijn er gasten die een dieet, natrium of gluten vrij zijn laat het ons vroegtijdig weten.
Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.

Opmerkingen
De werkelijke bedragen worden aan uw keuze na afloop van uw evenement gefactureerd :
 Het werkelijke aantal gebruikte drankjes,
 Het consumptieve gedeelte op basis van ons afgesproken aantal personen,
dat uiterlijk 3 werkdagen van te voren bij ons bekend is gemaakt anders wordt
uitgegaan van het aantal gasten dat is opgenomen in de offerte.

Leveringsvoorwaarden




Prijzen; inclusief 9% & 21% BTW.
Betaling; a contant bij aflevering bij logistiekmedewerker, is geen PIN mogelijkheden.
Opmerking; schade en / of manco is voor rekening van de opdrachtgever.

Algemene voorwaarden
Op alle reserveringen en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van ‘vanregteren vof’
van toepassing. In deze voorwaarden zijn de annuleringsvoorwaarden opgenomen.
Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.
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