
PASEN 
(te bestellen als brunch en buffetvorm)

B E S C H I K B A A R P R I J S I N D I C A T I E R E S E R V E R E N G E S C H I K T

vanaf 4 personen vanaf €19,50 per persoon min. 1 week voor aanvang zakelijk en privé

Lekker zondags brunchen met familie en vrienden, bij Gewoon Peter beschikken wij over 
diverse paas (brunch) buffetten. Bekijk hieronder alle mogelijkheden.

BRUNCH
Gevulde eitjes

M E N U  K A A R T

*Geef allergiëen,  
smaakvoorkeuren en  
andere bijzonderheden 
tijdig aan ons door.

Harde en zacht gekookte eieren

Diverse Hollandse kaassoorten
Verschillende soorten vleeswaren

16

Vis trio: gerookte zalm, paling en forel

Huisgemaakte eiersalade
Huisgemaakte fruitsalade

WARME GERECHTEN
Ragout met champignons
Beenham met honing-mosterdaus
Scrambled eggs met zalm en bieslook

Verschillende chocolade eitjes

SOEP
(Seizoensgebonden) Aspergesoep

BRODEN
Ovenvers wit en bruin pistolletjes
Donker volkorenbrood
Witte en bruine zachte bolletjes
(Seizoensgebonden) Paasstol
Croissantjes

MIX & MATCH
Wilt u hapjes of gerechten uit diverse 
buffetten of arrangementen samen-
voegen? Dat kan! Wij creëeren graag 
een persoonlijk menu op maat voor u!

Messen groot 
Messen klein 
Vorken groot 
Vorken klein 
Theelepels 
Eetlepels 
Dessert bestek 
Opscheplepels 
Broodmessen 
Broodmanden 
Schalen 
Soepkommen
Borden groot
Borden klein 
Papieren servetten 
Wijnglazen klein 
Wijnglazen groot 
Waterglazen  
Chafing Dishes 
Brandgel (2 uur) 

SERVIES

OPTIONEEL
Statafels
Linnengoed 
Buffettafels
Overige decoratie

HORS -’D OEUVRES

Huisgemaakte rundvleessalade met 
gevulde eieren, diverse soorten tafelzuur en 
vlees garnering

Huisgemaakte zalm-, rundvleessalade met 
gevulde eieren, gerookte zalm-, forel-, ma-
kreel en Noorse garnalen

Huisgemaakte kip kerrie ananas salade met 
gevulde eieren, rauwe ham met meloen,ki-
prollade en diverse soorten tafelzuur

Huisgemaakte luxe rundvleessalade met 
gevulde eieren, rauwe ham en meloen, paté, 
ham/aspergerolletjes en rollade

Huisgemaakte waldorfsalade met gevulde 
eieren, diverse kaassoorten, meloen, 
druiven, tomaat en komkommer.

€7,50 p.p.

Vanaf 3 personen

€9,50 p.p.

€9,50 p.p.

€9,50 p.p.

€9,50 p.p.

Roomboter


