Pomodori | B U F F E T T E N

TAPAS BUFFET |

voor de borrel

B UFFE T TEN

15,50

MEDITERRAANS BUFFET |

Per persoon

23,00
Per persoon

Spaanse ham en worstsoorten

Bulgur met bloemkool, broccoli en zachtgegaarde kabeljauw

Crostini’s met verschillende tapenades

Pasta met polderhoen, citroen, olijventapenade en munt

Gemengde olijven met groene kruiden

Pompoen, knolselderij en venkel uit de oven met pompoenpesto

Gemarineerde paddenstoelen

Geroosterde aardappelen met knoflook, tijm en rozemarijn

Brood en batatas bravas met drie salsa’s
tomaat, koriander en limoen
hummus met pepers en komijn
spinazie, ei en tonijn

Bietensalade met quinoa, geitenkaas en sinaasappel
Rucolasalade met Parmezaanse kaas
Brood met boter, olijfolie, zeezout en hummus van tomaat

Albondigas, gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Artisjokharten met pittige chorizo

‘voor verjaardagen, tuinfeesten, bruiloften
en bedrijfsevenementen’

Tortilla met Manchego, salie en courgette

TAPAS BUFFET |

uitbreiding

7,95
Per persoon

Het tapas buffet is uit te breiden tot compleet diner met
bijvoorbeeld de Spaanse pasta met verschillende worstsoorten of de
paella met kip (300 gram p.p)

Te bestellen vanaf 20 personen.

Te bestellen vanaf 20 personen.
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22,50

ITALIAANS BUFFET |

Per persoon

Cannelloni met ricotta en spinazie, bechamelsaus en oude kaas
Lasagne van stoofvlees, courgette met mozzarella en gremolata
Spaghetti carbonara met zongedroogde tomaat en olijven
Geroosterde aardappels met knoflook, rozemarijn en zeezout
Salade met mozzarella, tomaat en basilicum
Salade met olijven, zongedroogde tomaatjes, rode ui, pecorino en venkel
Brood met boter, olijfolie, zeezout en hummus van tomaat

ITALIAANS BUFFET |

supplement

4,75
Per persoon

U kunt uw Italiaans buffet compleet maken met heerlijke
Italiaanse tiramisu

‘voor tuinfeesten, bruiloften en
bedrijfsevenementen’

Te bestellen vanaf 20 personen.
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OP

M A AT

BUFFET MILAAN |

Onderstaand mogelijke uitbreidingen op uw buffet

15,75

SALADES PER PERSOON |

|

B UFFE T

OP

Per persoon

Per persoon

Ratatouille met gegrilde kip, citroen en olijven

Vitello tonnato

4,75

Risotto met gebakken paddenstoelen, gorgonzola, rucola en
mini trostomaatjes

Carpaccio classico

4,75

Gerookte zalm met crème fraîche, groene kruiden, cornichons
en gehakt eitje

4,75

Krieltjes met rode ui, pancetta en oregano
Gesmoorde venkel met witte wijn en boter

Groene salade met artisjokken, zongedroogde tomaat en pecorino

3,95

Pomodori’s enige echte tomatensalade, met taggiasche olijven
en salsa verde

3,95

Salade met spinazie, rucola, doperwtjes, geitenkaas en krokante
pancetta

3,95

Linzensalade met spek en gorgonzola

4,25

BUFFET BARCELONA |

15,75
Per persoon

Geroosterde aubergine met mozzarella en granaatappel
Black Angus sucade met gegrilde groenten en aardappelen
Traditionele Spaanse paella met kip en gamba’s
Gestoofde broccoli en bloemkool met doperwten, pecorino en tuinbonen

De buffetten op maat zijn te bestellen vanaf 15 personen.

PASTA’S |

Per persoon

Pasta met pancetta, prei en crème fraîche

4,25

Lasagne met ricotta en spinazie

4,25

Risotto met zalm, gepofte tomaat en geroosterde courgette

4,25

De uitbreidingen zijn te bestellen vanaf 15 personen. De aantallen per item gaan in overleg.

M A AT

