Buffetten
Wilt u een heerlijk culinair buffet bestellen voor thuis of voor een feestelijke
gelegenheid elders.? Of u nu zakelijk of privé op zoek bent naar een
professioneel (catering) bedrijf voor het perfecte buffet, wij staan als team
van slagerij de Vos graag voor u klaar.
Wij nemen graag u zorg uit handen. Geen uren rommelen in de keuken,
maar ontspannen tijd en aandacht besteden aan u gasten/vrienden/familie.
Wij zorgen er voor dat alles wordt uitgeleverd op RVS schalen, hotspots en
saving dishes met warm houd branders, zodat de gerechten warm blijven.
Alle buffetten worden gemaakt van de beste kwaliteit vlees en verse
ingrediënten. Alles wordt bereid uit eigen slagerij in eigen keuken. U proeft
de passie en ambacht dat in de buffetten zijn gestoken. Wij zijn niet voor
niets het best beoordeelde bezorgrestaurant van 2014 geworden met ons
thuis bezorgd restaurant Ribs Royal.
Alle buffetten kunnen worden aangepast naar u wens. Alles is bij ons
mogelijk. Wij staan open voor suggesties en ideeën. Wij kunnen uiteraard
ook altijd rekening houden met vegetariërs, kinderen en glutenvrije buffetten
wanneer dit gewenst is.
Er bestaat een mogelijkheid om extra service te leveren zoals










Stoelen
Sta tafels
Servies
Heathers
Glas werk
Borden
Bestek, lepels, vorken en messen
Opscheplepels
Hot pots

Altijd gratis





Opwarm schalen
Breng en haal service
Opscheplepels
Wij doen de afwas

Koude en warme buffetten
Het ambachtelijke buffet € 17,50 p/p
 Soep naar keuze tomaten/groente/kip of mix
 Stokbrood met kruidenboter
 Rauwkostsalade
 Ouderwetse rundvlees of huzaren salade mooi
opgemaakt
 Warme beenham in honing mosterdsaus
 Lekker gekruide rollade plakken (warm of koud)
 Borrelballen van grootmoeder in zoet zure saus
 Sate stokjes in sate saus van kip of varkensvlees
 Aardappel purree van echte aardappelen of lekkere
boerenkrieltjes gebakken in spek en verse groenten
 Twee soorten dag verse warme groente geroerbakt in
olijfolie
 Gebakken schnitzels met ui, champignons en spek

Keuze is reuze buffet € 23,50 p/p










Soep naar keuze tomaten/groente/kip
Stokbrood met kruidenboter/Filet American en Tapenade
Ouderwetse rundvlees of huzaren salade
Vers fruit (seizoensgebonden)
Warme beenham in honing mosterd saus
Gegrilde spareribs
Varkenshaas in romige champignons saus met bieslook
Rijstschotel rijkelijk gevuld met vlees en groenten
Aardappel puree van echte aardappelen of lekkere
boerenkrieltjes gebakken in spek en verse groenten
 Twee soorten dagverse warme groenten geroerbakt in olijfolie
 Kipschotel met mals kip dijvlees in pikante kruiden
 Biefstuk schotel

Oosters buffet














€ 17,50 p/p

Chinezen tomaten of kippensoep
Heerlijke rijk gevulde bami/nasi of witte rijst of mix van alles
Gehaktballetjes in ketjap saus
Huisgemaakte babi pangang
Gegrilde rib roast
Fong yong hai
Kip kerrie gerecht met heerlijk zachte stukjes kip dijvlees in
kerrie saus
Heerlijke saté stokjes in kip of varkensvlees in sate saus
Oosters stoofpotje gemaakt van mals rundvlees
Assortiment van
loempia hapjes
Kroepoek
Atjar

Stamppot buffetten






€ 12,50 p/p

Stamppot Boerenkool
Stamppot Hutspot
Stamppot Zuurkool
Amerikaanse stamppot
Stamppot rauwe andijvie

Alle stamppotten worden geserveerd met






Saucijsje of een speklap
Rookworst
Uitgebakken spekjes
Augurken en zoet zuur
Mosterd

Extra vlees voor bij de stamppotten € 2,00





Jachtschotel
Gehaktbal
Stoofpotje
Varkenslapje

Erwtensoep

€ 7,50 p/p

Bruine bonen soep

€ 7,50 p/p

 Gereserveerd met
spek op roggebrood

