Catering
Ook voor al uw buffetten aan huis of op locatie bent uw bij ons aan het
goede adres

Buffet den Horst bestaande uit:
Huzarensalade
Gevulde eieren
Asperge met ham
Gevulde tomaten met Noorse garnalen
½ haring
Fruitsalade
Kruidenboter

Warm:
Varkensstoofschotel met
champignonsaus
Gehaktballen in tomatensaus
Kipfiletreepjes in satésaus
Stokbrood
Rijst
Prijs per persoon € 15,50

Buffet Haghorst bestaande uit:
Huzarensalade
Gevulde eieren
Gerookte zalm
Gevulde tomaten met Noorse garnalen
Asperges met ham
½ haring
Tonijn salade
Fruit salade
Kruidenboter

Warm:
Gestoofd rundvlees met rode
wijnsaus
Gehaktballen in tomatensaus
Kipfiletreepjes in satésaus
Varkensfilet met champignonsaus
Stokbrood
Rijst
Prijs per persoon € 20,00

Buffet Wilhelmina bestaande uit:
Huzarensalade
Gevulde eieren
Tonijn salade
Gevulde tomaten met Noorse garnalen
Asperges met ham
½ haring
Fruitsalade
Gerookte zalm
Makreel filet
Kaasplank met 4 soorten kaas
Kruidenboter

warm:
Gestoofde visschotel met
kruidensaus
Gehaktballen in tomatensaus
Kipfiletreepjes in satésaus
Varkensfilet met champignonsaus
Runder filet met stroganoff saus
Stokbrood
Rijst
Prijs per persoon € 24,50

Soepen:
Groentesoep of tomatensoep
Erwtensoep, bruine bonensoep of goulashsoep
Kippastei
Runderpastei

€ 5,00 per liter
€ 7,00 per liter
€ 3,95 per stuk
€ 4,50 per stuk

Zalm cocktail
Garnalen cocktail
Kip cocktail

€ 4,50 per stuk
€ 4,50 per stuk
€ 3,75 per stuk

Champignonsaus
Stroganoffsaus
Pepersaus

€ 3,25 per 0,5 liter
€ 3,25 per 0,5 liter
€ 3,25 per 0,5 liter

Gehakt balletjes in tomatensaus (3 stuks)
Kipreepjes in satésaus
Kippendijen in paprikasaus
Drumsticks
Varkens filet
Runder filet

€ 2,50 per persoon
€ 5,50 per persoon
€ 5,50 per persoon
€ 2,25 per stuk
€ 5,00 per persoon
€ 7,00 per persoon

Wij verzorgen ook hapjes bij uw thuis. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Koude hapjes:
Warme hapjes
Gevulde eieren
Bitterballen of minisnacks
Gevulde tomaten met garnalen en/of kruidenkaas
Luxe warme broodjes
Selderie met filet American
Oosterse hapjes
Komkommer met filet American of paté
Drumsticks
Champignon met kruidenkaas
Meloen met ham
Worst met augurk
Kaas met ananas
prijs afhankelijk van keuze
Buffetten vanaf 10 personen.
Bavaroise in de smaken: ananas, aardbeien, chocolade en advocaat prijs per schaal € 8,50
Statiegeld € 2,50 per schaal
Huzarensalade per persoon € 7,50 opgemaakt met zalm, asperges, ham, salades, vruchten en
eieren

Hiernaast verzorgen wij ook uw feest, lunch of diner op locatie. Voor deze mogelijkheden
neemt u contact op via tel nr. 013-5042450 en maakt u een afspraak.

Verhuur
Serviesgoed; bord, mes, vork, opschepbestek, servetten. Per persoon € 2,00
Vuil retour € 3,00 per persoon
Uitsluitend op bestelling uiterlijk 1 week van tevoren

Maatwerk
Wij voorzien u graag een advies op maat om uw feestje perfect te maken. Neem gerust
contact op met Arie of Karien Slegtenhorst via
T: 013-5042450
E: info@denhorst.nl
I: www.denhorst.nl
Eetcafé Den Horst
st. josephstraat 1
5089 NK Haghorst

