BUFFETTEN: VOOR EEN 'LOSSERE' MANIER VAN DINEREN
THAIS BUFFET
€ 25,00 p.p.
De Thaise maaltijd is vaak een soort ontdekkingstocht. Behalve de onmiskenbare hete chilipepers, zal je maar weinig
aroma’s direct kunnen achterhalen. Niettemin herken je een frisse ondertoon van citroen of munt, soms van gember
en misschien van basilicum. Maar de zilte visachtige smaken zijn niet gemakkelijk thuis te brengen, nog afgezien van
allerlei aromatische peulen, wortels, stengels en blaadjes die je aantreft in de geurige en heldere Thaise sauzen.
Hetzelfde geldt voor de romige, op basis van kokos gekruide currygerechten. Het betreft een traditioneel Thais buffet
samengesteld uit een keur van zeer smakelijke salades, soep en curries.
INDONESISCH BUFFET
€ 25,00 p.p.
Het komt niet alleen door onze geschiedenis dat de Indonesische keuken zo’n aantrekkingskracht op Nederlanders
heeft. De Indonesische keuken is bij uitstek afwisselend en lekker. In de Indonesische keuken zorgt contrast voor
evenwicht. Zure en zoete smaken worden haaks op elkaar gezet en hete sambals vergezellen mild gekruide
gerechten. Een Indonesische rijsttafel behoort te bestaan uit: rijst, sajoer (saus met vlees of groenten), sambalan,
sambal goreng (zeer pittig gerecht), een kip vlees of visgerecht, een koud groentegerecht, atjar en enkele
bijgerechten.
TAPAS BUFFET
€ 25,00 p.p.
Tapas zijn onlosmakelijk verbonden met de Spaanse manier van leven. Ze komen overeen met hors d‘oeuvres of
voorgerechten, maar verschillen daarvan doordat er geen regels of voorschriften bestaan betreffende de
hoeveelheid, de ingrediënten of het moment van serveren. De bruikbaarste definitie is dat ze volledig op zichzelf
staan: in grotere vorm worden ze als maaltijd, in kleinere vorm als hapje geserveerd.
Wat maakt ons tapasbuffet uniek? Al onze tapas zijn allemaal ambachtelijk, met dagverse en duurzame ingrediënten
in eigen keuken bereid. En dat proef je! De tapas worden geserveerd in casuelas, grote terracotta schalen. Ze worden
gegeten uit een kleinere versie van deze schalen, casuelitas, met een vorkje.
LATIJNS-AMERIKAANS BUFFET
€ 25,00 p.p
De Latijns-Amerikaanse keuken is zeer divers en vermengt de oude inheemse traditie met onder andere Spaanse
invloeden. Maar ook de invloed van immigranten blijft niet onopgemerkt. In het Noorden van Zuid-Amerika worden
deze invloeden verder aangevuld met Afrikaanse invloeden door de vroegere slavenhandel. Door de Spaanse en
Portugese koloniale macht in deze regio is de keuken hier ook beïnvloed door de Rooms-Katholieke Kerk. Wij kunnen
een traditioneel Latijns-Amerikaans buffet samenstellen uit een keur van zeer smakelijke gerechten zoals Peruaanse
pinda aardappelsoep, Colombiaanse empanadas en Mexicaanse chili con arne.
AFRIKAANS BUFFET
€ 25,00 p.p.
Wat weten wij van de Zuid-Afrikaanse keuken? We kennen natuurlijk allemaal de schotelbraai, de Afrikaanse variant
op de barbecue. Maar de Zuid-Afrikaanse keuken heeft veel meer te bieden. De koloniale invloeden door de eeuwen
heen in combinatie met de diversiteit van landschap en klimaat zorgen voor een rijke schakering van eetstijlen,
levenswijzen en keukens. Door de centrale ligging van Kaapstad in tijde van de specerijenhandel is er in de Zuid
Afrikaanse keuken een smeltkroes ontstaan van specerijen Wij kunnen een traditioneel Zuid-Afrikaans buffet
samenstellen uit een keur van zeer smakelijke gerechten zoals bobotie, vissmoor, groentecurries en chutneys.
ITALIAANS BUFFET
€ 25,00 p.p.
De Italiaanse Keuken is van een filosofie die gebaseerd is op de eenvoud en de eerlijkheid van spijzen. Zij heeft een
geheel eigen stijl omdat de producten van eigen grond en de omringende zee van een voortreffelijke kwaliteit zijn. Bij
Italië denken we in eerste plaats aan pasta, temeer daar de beroemdste pastasaus, de tomatensaus, een
Napolitaanse uitvinding is. Wij verzorgen diverse Italiaanse buffetten die worden samengesteld uit een keur van
traditionele Italiaanse gerechten, zoals soepen, broodsoorten en pasta’s.
Het Italiaans buffet kan ook zeer goed gecombineerd worden met gerechten uit het antipasti buffet.
ANTIPASTI BUFFET
€ 25,00 p.p.
Het is een understatement te zeggen dat eten belangrijk is voor de Italianen. Ze zijn dol op eten. De maaltijden
worden bereid met veel toewijding en vormen een dagelijks hoogtepunt. Is er een betere manier om de eetlust op te
wekken dan met een kleurige antipasti-schotel? Het woord “antipasti” betekent letterlijk “voor de maaltijd”
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De traditie ontstond tijdens de langdurige banketten ten tijde van het Romeinse rijk. Antipasti hoeft nu niet meer
“voor de maaltijd” te betekenen: het is op zichzelf al een fantastisch feestmaal. Schenk jezelf (en je gasten) een glas
vino in en proef de passie van de Italiaanse keuken. Buon appetito. Een kleine greep uit het assortiment:
Involtini (groentenrolletjes met buffelmozzarella), Vitello Tonnato, Omelet met roomkaas tomaat en basilicum,
Orecchiette (pasta) met geroosterde tomaat, pancetta en waterkers, Peperoni e tonno (minipaprika’s gevuld met
tonijn), Prosciutto met meloen, Quattro formaggi-taart (taart met 4 kaassoorten)
Het antipasti buffet kan ook zeer goed gecombineerd worden met gerechten uit het Italiaans buffet.

DOORZICHT BUFFET
Doorzicht 1:

Thaise soep met laos, citroengras en limoenblad
Thaise salade met Chinese kool, geroosterd sesamzaad en tauge
Thaise gele curry met kip
Geurige jasmijn rijst

Doorzicht 2:

Pompoensoep met gember en komijn
Salade van parelgort met linzen, ras el hanout specerijen en gedroogde vijgen
Marokkaanse tajine van kip met pruimen en saffraan
Couscous

Doorzicht 3:

Huisgemaakte soep van pommedori tomaten
Salade met Pecorino, waterkers en peer
Pasta met romige saus van bospaddestoelen
Varkenshaas met saus van tomaat, rozemarijn, olijven en kappertjes

AMUSE
Een heerlijke vers bereide amuse naar inzicht van de chef kok

€ 25,00 p.p.

€ 2,50 p. stuk

DESSERT
Een heerlijk dessert voor na uw buffet

€ 8,50 p.p.

HIGH-TEA (vanaf 10 personen)
Petit gateaux
Brownies
Minibroodjes met champignons, pesto en Prosciutto
Minibroodjes met kalkoen en cranberry
Scones met clotted cream en marmelades
Soesjes met geitenkaascrème
Sandwich gerookte zalm
Sandwich rosbief
Slagroomtruffels
Carrotcake
Verschillende soorten thee

€ 28,50 p.p.

Voor zover niet verder benoemd zijn alle prijzen exclusief 9% btw.
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