
KERMIS

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 11,50 per persoon min. 1 week voor aanvang zakelijk en privé

Het is tijd voor kermis, tussen het feesten door moet er natuurlijk goed gegeten worden. Laat 
Gewoon Peter een overheelijk papjes buffet voor u bereiden.

M E N U  K A A R T

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

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 Dishen 
Brandgel (2 uur) 

INCLUSIEF

OPTIONEEL
Statafels
Linnengoed 
Buffettafels
Overige decoratie

18

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!

DESSERTS
Aarbeienbavaroise
Bitterkoekjesbavaroise
Bosvruchtenbavaroise
Charlotte Russe (Lange vinger pudding)

HORS -’D OEUVRES

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

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

Huisgemaakte kip kerrie ananas salade 
met gevulde eieren, rauwe ham met 
meloen,kiprollade 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.

SOEPEN
Tomatensoep met gehaktballetjes
Champignonnensoep
Groentensoep

BRODEN EN SAUZEN
Diverse ovenverse wit en bruine stokbroden
Huisgemaakte kruidenboter
Cocktail, -knoflooksaus

*Voor overheerlijke warme gerechten en 
hapjes verwijzen wij u graag door naar 
onze warm en koud buffetten op pagina 7 


