Buffetten & Menusuggesties
Voor alle buffetten geldt dat u het aantal personen nog kunt
wijzigen tot twee dagen voor de te houden datum. Daarna
wordt het aantal opgegeven personen in rekening gebracht.

Koud & warm buffet I
Koude gerechten:

• Diverse royaal opgemaakte salades zoals rundvleessalade en
zalmsalade
• Spiegel met maatjesharing, makreelfilet en gerookte zalmsnippers
• Schotel van gedroogde Coburgerham en rosbief, gegarneerd
met partjes meloen,olijven en zongedroogde tomaatjes
• Rauwkost en een verse seizoenssalade
• Salade van vers fruit en huisgemaakte rabarber met rozijnen
• Diverse soorten brood, kruidenboter en tapenade

Warme gerechten:

• Stukjes malse kipfilet met een heerlijke grove zigeunersaus
• Gegrilde beenham met honing-mosterdsaus
• Kleine gehaktballetjes met een zachte pepersaus
• Varkenshaas met een roomsaus met champignons en reepjes
ham
• Roerbakschotel van diverse reepjes vlees en diverse groenten
• Pittig gekruide aardappelpartjes
• Italiaanse pasta
• Mootjes zalm en witvis met witte wijnsaus
• Ruim assortiment verse groenten				
€ 23,00 p.p.
In combinatie met een luxe gepresenteerd dessert in de vorm van
diverse soorten ijs en bavarois, slagroom en vers fruit. Geserveerd
met warme chocoladesaus en warme kersen. Dit wordt aan tafel
geserveerd.
		
€ 6,75 p.p.
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Koud & warm buffet II
Idem als buffet I maar dan uitgebreid met:

Koude gerechten:

• In zijn geheel gepocheerde zalm gegarneerd met gerookte
paling, gerookte zalm en garnalen
• Kleine cocktailtjes met diverse vissoorten
• Kleine cocktailtjes met blokjes kip en ananas

Warme gerechten:

• Kleine biefstukjes met strogannofsaus
• Tongrolletjes met wittewijnsaus en garnaaltjes		

€ 29,50 p.p.

In combinatie met een luxe gepresenteerd dessert in de vorm van
diverse soorten ijs en bavarois, slagroom en vers fruit. Geserveerd
met warme chocoladesaus en warme kersen. Dit wordt aan tafel
geserveerd.
		
€ 6,75 p.p.

Grand Dessert Buffet
U kunt er ook voor kiezen om uw buffet of diner af te sluiten
met een grandioos dessertbuffet. Royaal gepresenteerde
spiegels met heerlijke desserts.
• Diverse royaal gegarneerde soorten bavarois en ijstaarten
• Geflambeerde kersen en warme chocoladesaus
• Gepresenteerd op spiegels met vuurwerk
€ 9,00 p.p.
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Hapjesbuffet
• Huzarensalade en zalmsalade
• Minibroodjes belegd met brie, gerookte zalm en filet americain
• Mooi opgemaakte schaal met Hollandse haring en vistapas
• Royaal opgemaakte schaal met o.a. kaas, worst, wraps en capresespiesjes
• Tortillachips geserveerd met verschillende dippers en olijven
• Minibroodjes met beenham en honingmosterdsaus
• Gehaktballetjes
• Stokjes kipsaté
• Gefrituurde miniloempia’s met zoet-zure saus
• Diverse soorten brood geserveerd met kruidenboter en tapenade
€ 14,75 p.p.

Eventueel uit te breiden met:

• Spiesjes van grote gamba met gemarineerde olijven
• Kleine glaasjes gevuld met mozzarella, zongedroogde tomaatjes en rauwe ham
• Gevulde champignons met bacon en kalfsgehakt
• Gefrituurde met kaas gevulde pikante pepers
€ 18,25 p.p.
Het hapjesbuffet is niet echt een maaltijd, maar moet u zien als een
uitgebreid alternatief voor het rondgaan met hapjes. Uiteraard royaal en feestelijk gepresenteerd.

Tapasbuffet
Heerlijke diverse één-haps gerechten, zowel warm als koud

• Spiegel met diverse vistapas : gekruide zalmtapas, gemarineerde
garnalen, plakje komkommer met tonijn, haring hapjes, rilletes van
gerookte zalm
• Diverse soorten brood met tapenade, salsa, knoflooksaus en kruidenboter
• Diverse tapas: chorizo met olijfjes, kalfsgehaktballetjes met tomaat,
witlofschelpjes gevuld met fetakaas, kleine tomaatjes gevuld met
hammousse, stokbroodje met truffelpaté
• Diverse warme tapas: varkensspiesje met courgette, gevulde
jalôpena pepers, gambaspiesje, diverse korstdeeghapjes, pittige
Spaanse worstjes, gemarineerde spare-ribs en gevulde champignons
Vanaf 40 personen
€ 23,00 p.p.
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Tex Mex Buffet
• Texaanse aardappelsalade met gegrilde kip, maïs en paprika
• Mexicaanse kidneybean salade met rode ui en zoete pepers
• Amerikaanse krabsalade met een dressing van cayennepeper
• Verse salsa met tortillachips en guacamole
• Grote garnalen op New Orleanse wijze
• Zoetzure coleslaw
• Cajunkip met limoensaus
• Chili van varkenshaasmedaillons en sesamuiringen
• Tex-Mex chili con carne met aardappelpartjes
• Taco’s gevuld met zoet-pittige kalkoen
• Gemarineerde spare-ribs mexican style
• Tortilla’s gevuld met gehakt en groente
• Creoolse rijst
• Warme tomatensalsa met aubergine
€ 23,00 p.p.

High Tea
Een traditioneel engels gebeuren rond het drinken van thee en
het nuttigen van allerlei hartige- en zoete heerlijkheden.
• Sandwiches met gerookte zalm en komkommer gekruid met dille
• Sandwiches met roastbeef en pepermousse
• Ciabatta met parmaham en pommedori tomaat
• Scones met slagroom, verse aardbeien en frambozen
• Traditionele diverse engelse muffins
• Kleine pasteitjes gevuld met kalfsragout
• Petit fours
• Komkommerslofjes gevuld met Hollandse garnalen
• Kleine pittige worstjes
• Bagels met jam
• Spiesjes met gekruide garnalen
Vanaf 25 personen
€ 18,50 p.p
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Sallandse Brunch in Buffetvorm
• Diverse soorten brood zowel donker als licht
• Diverse broodjes zoals harde- en zachte bolletjes, croissants en
krentenbollen
• Spiegel met diverse luxe vleeswaren
• Een echte Sallandse boerenpaté
• Diverse soorten kaas
• Diverse soorten luxe salades
• Een frisse fruitsalade
• Diverse zoetigheden
• Roomboter en kruidenboter
• Een licht gebonden paddenstoelensoep
• Pasteitje gevuld met een fijne kalfsragout
• Scrambled eggs met bacon
• Kleine zalmmootjes met scampi’s
• Warme tomaatjes met fetakaas
• Kleine kroketjes
• Flensjes met een sinaasappelsaus en warme vruchten
• Melk en karnemelk (jus d’orange extra bij op het buffet + € 1,00)
		
€ 18,00 p.p.

Sallandse koffietafel
• Kopje heldere groentesoep
• Diverse soorten brood, bolletjes en krentenbollen
• Kaas, vleeswaren en zoetbeleg
• Inclusief koffie/thee/melk en karnemelk
Eventueel uit te breiden met een rundvleeskroket
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€ 12,50 p.p.
€ 2,25 p.p.

Sallands Lunchbuffet
Een luxe en royaal gepresenteerd buffet met ruime keuze
• Diverse soorten wit en bruin brood, harde bolletjes, zachte bolletjes, krentenbollen en croissants
• Diverse soorten vleesbeleg
• Diverse kaassoorten
• Seizoenssalade
• Boerenpaté en zoetwaren
• Vleeskroketten
• Goed gevulde groentesoep
€ 16,25 p.p.

Stamppottenbuffet
Altijd een succes als de dagen weer korter worden
• Stamppot boerenkool
• Stamppot van zuurkool
• Hutspot
• Rookworst, verse worst en speklapjes
• Diverse garnituren zoals piccalilly, augurken en jus

€ 15,75 p.p.

Eventueel uit te breiden met een Hollands nagerechtenbuffet:
• Griesmeelpudding met warme bessensaus
• Bitterkoekjespuddding met karamelsaus
• Vlaflipjes en yoghurt			
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€ 4,25 p.p.

Diners

Behalve de hieronder vermelde suggesties, kunnen we natuurlijk
ook een menu samenstellen naar uw eigen idee en wensen. We
helpen u daar graag bij.
Bent u met een gezelschap van 10 personen of meer, dan hebben we de volgende menusuggesties. Ook als er kinderen bij zijn is
dit een leuke optie.
U heeft bij elke gang een keuze zonder dat u van tevoren in de
menukaart hoeft te kijken.
Het is voor onze keuken minder bewerkelijk en u bent er van verzekerd dat u niet hoeft te wachten.

Menu Reimink I

Groente- en tomatensoep geserveerd in terrines
Brood, kruidenboter en tapenade
Stukjes varkenshaas, kipfilet en biefstuk geserveerd op een
rechaud op tafel
Diverse ruime garnituren
IJs en bavarois royaal opgemaakt en geserveerd met
warme kersen en chocoladesaus
Prijs € 29,75 p.p.
De mogelijkheid bestaat om het hoofdgerecht uit te breiden
met gebakken zalmfilet. Deze wordt dan apart geserveerd. De
menuprijs is dan € 31,50 p.p.
Kinderen kunnen kiezen voor patat met een kroket, frikandel of
kipnuggets en verder gewoon met het voorgerecht en nagerecht meedoen. Kindermenuprijs € 12,50 p.p.

Menu Reimink II

Verschillende voorgerechten bestaande uit met gerookte kip
gevulde wrap, ham/meloen, gevulde champignons en garnalen.
Brood, kruidenboter en tapenade.
Stukjes varkenshaas, kipfilet en biefstuk geserveerd op een
rechaud op tafel
Diverse ruime garnituren
IJs en bavarois royaal opgemaakt en geserveerd met warme
kersen en chocoladesaus
Prijs € 32,50 p.p.
Menu Reimink II kunt u ook nog uitbreiden met een extra gang namelijk een kopje heldere bouillon met tuinkruiden
Prijs € 35,00 p.p.
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Buitenlandse Thema Menu’s

Wilt u gezellig met uw gezelschap tafelen maar net even anders
dan anders? Dan is het misschien een leuk idee om het volgende
eens te overwegen.
Wij bieden u de keuze uit drie thema’s die allen op een aantrekkelijke manier aan tafel geserveerd worden mits uw gezelschap uit
minimaal 10 en maximaal 30 gasten bestaat.
Bent u met 31 personen of meer dan serveren wij het eten in buffetvorm.
U heeft keuze uit Aziatisch, Italiaans of Tex-mex.

Aziatisch

€ 21,50 p.p.

• Nasi goreng
• Loempia’s
• Noedels met roerbakgroenten
• Satéstokjes met pindasaus
• Kipfilet in zoetzure saus
• Grote garnalen
• Kroepoek en atjar

Italiaans

• Lasagne
• Spaghetti carbonara
• Tagliatelle met champignons en kaas
• Minipizza’s
• Gegrilde groenten (courgettes, aubergines, paprika)
• Italiaanse salade met tomaat, basilicum en mozzarella
• Pastasalade met groente

Tex-Mex

• Spare-ribs
• Crispy chicken met salsa-saus
• Tortilla’s
• Mexicaanse rijst
• Guacamole met tortillachips
• Texaanse salade
• Spiced wedges
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