
                                              

 

 

Koud-warm buffetten (vanaf 30 personen) 
 

Formule 1:   € 40,00 p.p. 

 
 
Koud buffet 
 

✓ Tomaat met mozzarella, basilicum, pesto en pijnboompitten 
✓ Varkensgebraad met een mosterddressing, notensla en Parmezaanse kaas 
✓ Noorse schotel met gerookte zalm en heilbot, gesnipperde sjalot en citroen 
✓ Rosbief met groene asperge en gekonfijte tomaat 
✓ Aardappelsalade met bieslook 
✓ Pastasalade met walnoot, appel, rozijnen, kaasblokjes en een yoghurtdressing 
✓ Verscheidene soorten brood en boter 

 
Warm buffet 
 

✓ Tongrolletjes in een jus van witte wijn, fijne groentjes en grijze garnaal 
✓ Kipfilet uit de Landes met Parijse champignon en een jus van rode wijn 
✓ Ovenaardappel (opgespoten aardappelpuree) 
✓ Gesauteerde aardappel met rozemarijn en look 
✓ Mengeling van seizoensgroenten 

 

Formule 2:   € 40,00 p.p. 
Koud buffet 
 

✓ Asperges (buiten het seizoen groene asperges) met ham en mayonaise 
✓ Tomaat met grijze garnalen 
✓ Varkensgebraad met Gentse mosterd en notensla 
✓ Ganda ham met Chimay kaas 
✓ Schotel van gerookte forel met sjalot, bieslook en citroen 
✓ Aardappelsalade met peterselie 
✓ Pastasalade met spekjes, Jonagold appel en een yoghurtdressing 
✓ Verscheidene soorten brood en boter 

 
Warm buffet 
 

✓ Tongrolletjes op Oostendse wijze 
✓ Rundskarbonade met Bruine Leffe 
✓ Witlof met ham en kaassaus 
✓ Frietjes 
✓ Aardappelpuree 
✓ Mengeling van seizoensgroenten 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formule 3 (Spaans):   € 44,00 p.p. 
 

Koud buffet 
Hier serveren we diverse pinxto’s (= kleine tapas op een stukje stokbrood) aangevuld met enkele schotels 
 

✓ Pinxto met een salade van pijlinktvis 
✓ Pinxto met gegrilde kip, aioli en gemarineerde courgette 
✓ Pinxto met een salsa van aubergine, geitenkaas en honing 
✓ Pinxto met rauwe zalm, pesto van rode paprika, zure room en sjalot 
✓ Schotel met manchego kaas, chorizo en Spaanse ham 
✓ Koude tortilla met groene paprika en look 
✓ Aardappelsalade met Zuiderse aromaten 
✓ Salade mixed met olijven 
✓ Brood en boter 

 
Warm buffet 
 

✓ Dorade filet met mosselen en zarzuela saus 
✓ Iberisch varken met sjalot en rode wijn 
✓ Patatas bravas (gesauteerde aardappelen met een pittige tomatensaus) 
✓ Aardappelpuree 
✓ Mengeling van seizoensgroenten 

 
Formule 4 (Luxe):   € 55,00 p.p. 

Koud buffet 
 

✓ Tomaat gevuld met grijze garnaal, asperges, avocado en basilicum 
✓ Mozzarella, tomaat en Spaanse ham 
✓ Patéschotel met confit van ui en vijgen, walnoot en rozijnen 
✓ Kalfsgebraad met een mosterddressing, notensla en Parmezaanse kaas 
✓ Huisgemarineerde zalm met dille, roze peper en gin, een mosterddressing en broodkrokant 
✓ Aardappelsalade met bieslook 
✓ Pastasalade met spekjes, appel, een zachte kerriedressing en peterselie 
✓ 2 Gillardeau oesters per persoon 
✓ Verscheidene soorten brood en boter 

 
Warm buffet 
 

✓ Zeebaars ‘op het vel gebakken’ 
✓ Parelhoenfilet met gebakken witlof en een jus met jeneverbes 
✓ Iberisch varken met sjalot en rode wijn 
✓ Ovenaardappel 
✓ Gesauteerde aardappel met rozemarijn en look 
✓ Gevulde courgette met ratatouille 
✓ Jus van schelpdieren met kokos 
✓ Mengeling van seizoensgroenten 

 

Onze buffetformules worden verzorgd door onze huistraiteur ‘Papillot Cateringservice’. 
 

 

Uitbatingszetel: Doornstraat 65B – 2650 Edegem – 03 828 92 25 

Maatschappelijke zetel: Sportaria cvba – Bindstraat 20 – 2600 Berchem 

BTW BE0655.729.007   -   IBAN BE66 0017 8731 6643 


