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KOUDE SCHOTELS
Alle koude schotels zijn te bestellen vanaf 8 personen.

Rundvleessalade met vlees

per persoon € 10,00

Rundvleessalade met vis

per persoon € 11,00

200 gram rundvleessalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes. Daarnaast wordt een schaal met
4 verschillende soorten vlees gepresenteerd met een garnituur van groenten en fruit. Vers gebakken
stokbrood, kruidenboter, knoflooksaus, cocktailsaus en 2 verschillende salades.

200 gram rundvleessalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes. Daarnaast wordt een schaal met
4 verschillende soorten vis gepresenteerd met een garnituur van groenten en fruit. Vers gebakken
stokbrood, kruidenboter, knoflooksaus, cocktailsaus en 2 verschillende salades.

Luxe rundvleessalade ‘De Reiger’ (klein koud buffet) per persoon € 16,50

150 gram rundvleessalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes. Daarnaast wordt een schaal met
4 verschillende soorten vis en 4 verschillende soorten vlees gepresenteerd. De schaal is opgemaakt
met exotisch fruit en verder aangevuld met diverse garnituren van groenten en fruit. Vers gebakken
stokbrood, kruidenboter, cocktailsaus, knoflooksaus en 2 verschillende salades hierbij geserveerd.
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BUFFET “DE HUISMUS”
Heeft u al gehoord van onze overheerlijke beenhammetjes? Het vlees valt van het bot af en smelt
weg op uw tong.
•
•
•
•
•

Gemarineerde beenhammetjes, heerlijk mals en overgoten met whisky en bruine suiker
Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas
Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
3 verschillende verse salades
Versgebakken stokbrood

•
•
•

Kruidenboter
Barbecuesaus
Cocktailsaus

Prijs per persoon vanaf 8 tot 15 personen
Prijs per persoon vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon vanaf 30 personen

€ 16,75
€ 15,75
€ 14,75

Dit buffet is uit te breiden met (prijs per persoon):
•
•
•
•
•
•

•

Halve haring met gesnipperde ui
Fruitbowl (div. soorten vers fruit, 100gr pp)
Roosjes gerookte zalm
Roosjes van Spaanse ham met meloen
Schal met stukjes forel / makreel
Schaal met carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes,
spekjes en oude kaas.
(25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood,
kruidenboter en tapenade
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BUFFET “DE MEREL”
Bent u niet echt een vis liefhebber maar houdt u meer van vlees, dan is dit buffet de perfecte
oplossing.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesneden langzaam gegaarde varkensrib met onze bekende champignon roomsaus
Kip met ketjapsaus, diverse noten en uien
Mini gehaktballetjes met satésaus
Rijst in bouillon gekookt en diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Huzarensalade met gevulde eitjes en ham asperges
3 Verschillende verse salades.
Versgebakken stokbrood
Kruidenboter

Prijs per persoon vanaf 8 tot 15 personen
Prijs per persoon vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon vanaf 30 personen

€ 19,00
€ 18,00
€ 16,50

Dit buffet is uit te breiden met (prijs per persoon):
•
•
•
•
•
•

•

Halve haring met gesnipperde ui
Fruitbowl (div. soorten vers fruit, 100gr pp)
Roosjes gerookte zalm
Roosjes van Spaanse ham met meloen
Schal met stukjes forel / makreel
Schaal met carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes,
spekjes en oude kaas.
(25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood,
kruidenboter en tapenade
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BUFFET “DE OOIEVAAR”
Buffet met 4 vleesgerechten waaronder onze heerlijke spareribs!
•
•
•
•

Stukjes kipfilet in stroganoff saus
Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus
Mini gehaktballetjes met satésaus
Spareribs uit onze cateringmarinade

•
•

In bouillon gekookte rijst en diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas

•
•
•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
3 Verschillende verse salades.
Versgebakken stokbrood
Kruidenboter

Prijs per persoon vanaf 8 tot 15 personen
Prijs per persoon vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon vanaf 30 personen

€ 19,50
€ 18,50
€ 17,00

Dit buffet is uit te breiden met (prijs per persoon):
•
•
•
•
•
•

•

Halve haring met gesnipperde ui
Fruitbowl (div. soorten vers fruit, 100gr pp)
Roosjes gerookte zalm
Roosjes van Spaanse ham met meloen
Schal met stukjes forel / makreel
Schaal met carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes,
spekjes en oude kaas.
(25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood,
kruidenboter en tapenade
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BUFFET “DE REIGER”
Wilt u graag een combinatie van vis en vlees dan hebben wij een hele lekkere oplossing voor u!

•

Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus

•

Mini gehaktballetjes in satésaus

•

Stukjes gebakken varkenshaas met onze bekende champignonroomsaus

•

Grootmoedersstoofpotje van rundvlees met diverse groenten

•

Gegratineerde aardappelen met room, ui en kaas

•

In bouillon gekookte rijst met diverse garnituur van erwten, maïs en paprika

•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes

•

3 Verschillende verse salades

•

Vers gebakken stokbrood

•

Kruidenboter

Prijs per persoon vanaf 8 tot 15 personen
Prijs per persoon vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon vanaf 30 personen

€ 20,50
€ 19,50
€ 18,00

Dit buffet is uit te breiden met (prijs per persoon):
•
•
•
•
•
•

•

Halve haring met gesnipperde ui
Fruitbowl (div. soorten vers fruit, 100gr pp)
Roosjes gerookte zalm
Roosjes van Spaanse ham met meloen
Schal met stukjes forel / makreel
Schaal met carpaccio van rundvlees,
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes,
spekjes en oude kaas.
(25 gram vlees per persoon)
Luxe broodplank met breekbrood,
kruidenboter en tapenade
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ITALIAANS BUFFET
Om in heerlijk Italiaanse sferen te komen, hebben wij dit overheerlijke pastabuffet voor u
samengesteld.
•
•
•
•
•

Gebakken zalmfilet op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
Kipfilet in romige pestosaus met zongedroogde tomaat en ui
Gehaktballetjes in Italiaanse tomatensaus
Varkenshaas in een heerlijke Italiaanse kruidensaus
Lasagne met gehakt en tomatensaus

Spaghetti en pasta Penne met de volgende pastasauzen
•
•
•
•
•

Bolognese saus van tomaten en gehakt
Carbonara saus bestaande uit spekjes, room en Parmezaanse kaas
Italiaanse salade van gemixte sla, olijven, mozzarella, roe ui en paprika
3 verschillende verse salades
Diverse soorten stokbrood

Prijs per persoon te bestellen vanaf 40 personen
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STAMPOTTEN BUFFET
Lekker voor in de winter. Een stevige maaltijd waar iedereen dol op is.
U krijgt van ons de keuze om zelf 3 soorten stamp uit te kiezen!
•
•
•
•

Wortel met ui stamppot
Boerenkool stamppot
Zuurkool stamppot
Ham Prei stamppot

Bijgerechten:
•
•
•
•
•
•

Rookworst
Verse gebakken spek
Grootmoeders stoofpotje met zilveruitjes en spekjes
Gehaktballen in jus met ui
Franse mosterd
Appelmoes

Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 tot 30 personen
Prijs per persoon te bestellen vanaf 30 personen
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BUFFET “DE UITBATER”
Hapjes buffet (Hollandse hapjes en tapas buffet)
Wilt u toch iets anders dan een gewoon buffet, kies dan voor het Hapasbuffet.
Lekker de hele avond snoepen van de vele kleine hapjes tijdens uw feest.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerookte zalm
Gerookte forel
Ardenne ham met meloen
Carpaccio van rundvlees met truffelmayonaise, pesto, pijnboompitjes, kaas en spekjes
Krabsalade met bieslook en ravigottesaus
Nieuwe haring met uitjes
Noorse garnalen
Gevulde eieren
Ham met asperges
Huzarensalade
3 Verschillende verse salades
Kaasplankje van diverse Hollandse en Franse kazen
Worstplankje van diverse soorten worst en paté
Toastjes en crackers
Vers gebakken stokbrood en mini broodjes
Kruidenboter
Cocktailsaus
Knoflooksaus

Warme gedeelte:
• Spareribs uit onze catering marinade
• Krokante kip
• Mini Gehaktballetjes in satésaus
• Varkensrib met champignons, ui en honingmosterdsaus
Prijs per persoon te bestellen vanaf 30 personen

€ 20,75

Dit buffet kunt u ook uitbreiden, zodat het een maaltijd vullend buffet zal worden, met:
•
•
•

Rozeval aardappeltjes met rozemarijn, tijm en zeezout
In bouillon gekookte rijst met diverse groenten
Warme beenham aan 1 stuk gemarineerd met whisky, bruine suiker en mosterd

Uitbreiding prijs per persoon
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KEUZE BUFFET 1
Kunt u niet kiezen uit een van onze buffetten, dan is dit buffet perfect voor u. U kunt een aantal
keuzes maken uit hoofdgerechten en bijgerechten. De prijs is afhankelijk van het aantal keuzes dat u
maakt!
De volgende koude gerechten zitten standaard bij dit buffet:
•
•
•
•
•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes en ham asperges
Vier verschillende salades
Spiegel / schaal met gerookte zalm
Spiegel/schaal met Spaanse ham
Stokbrood met kruidenboter

U kunt 4 of 5 keuzes maken uit de volgende hoofdgerechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stukjes gebakken varkenshaas met champignon roomsaus
Krokant gebakken kipdelen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
Kip in ketjapsaus, diverse noten en uien
Kipfilet in romige pestosaus
Gehaktballetjes in heerlijk satésaus
Varkensrib met gebakken spek, ui en champignons
Grootmoeders stoofpotje van rundvlees met diverse groenten.
Spareribs uit onze cateringmarinade
Halve mini beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd
Stukjes kipfilet in stroganoffsaus

U kunt 2 keuzes maken uit de volgende bijgerechten:
•
•
•
•
•
•

Gegratineerde Aardappel met room en kaas
Gebakken aardappels met ui en spek
Gekookte witte rijst
Rijst in bouillon gekookt met diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Gestoofde krieltjes met roomboter en peterselie
Roseval aardappels met olijfolie, rozemarijn, tijm en zeezout uit de oven

Prijs per persoon te bestellen vanaf 20 personen
Prijs voor 4 keuzes uit de hoofdgerechten
Prijs voor 5 keuzes uit de hoofdgerechten
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KEUZE BUFFET 2
Kunt u niet kiezen uit een van onze buffetten, dan is dit buffet perfect voor u. U kunt een aantal
keuzes maken uit hoofdgerechten en bijgerechten. De prijs is afhankelijk van het aantal keuzes dat u
maakt!
De volgende koude gerechten zitten standaard bij dit buffet:
•
•
•
•
•
•
•

Huzarensalade in een kom geserveerd met gevulde eitjes
Vier verschillende salades
Spiegel / schaal met carpaccio van rundvlees, pijnboompitjes, truffelmayonaise, spekjes en
kaas
Spiegel/schaal met gerookte makreelfilet
Spiegel/schaal met gerookte zalm
Spiegel/schaal met Spaanse ham
Stokbrood en kruidenboter

U kunt 4 of 5 keuzes maken uit de volgende hoofdgerechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stukjes gebakken varkenshaas met champignonsaus, bereidt met verse room
Krokant gebakken kipdelen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Diverse soorten vis op een bedje van groenten en geserveerd met een vissaus
Kip in ketjapsaus, diverse noten en uien
Kipfilet in romige pestosaus
Gehaktballetjes in heerlijke satésaus
Varkensrib met gebakken spek, ui en champignons
Grootmoeders stoofpotje van rundvlees, zilveruitjes en spekjes
Spareribs uit onze cateringmarinade
Halve mini beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd
Grote beenham gemarineerd met suiker, whisky en mosterd

U kunt 2 keuzes maken uit de volgende bijgerechten:
•
•
•
•
•
•
•

Gegratineerde Aardappel met room en kaas
Gebakken aardappels met ui en spek
Gekookte witte rijst
Rijst in bouillon gekookt met diverse garnituur van erwten, maïs en paprika
Gebakken aardappels met ui en spek
Gestoofde krieltjes met roomboter en peterselie
Roseval aardappels met olijfolie, rozemarijn, tijm en zeezout uit de oven

Prijs per persoon te bestellen vanaf 20 personen
Prijs voor 4 keuzes uit de hoofdgerechten
Prijs voor 5 keuzes uit de hoofdgerechten
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VOOR- EN NAGERECHTEN
Soepbuffet
•
•
•
•
•

Chinese tomatensoep met stukjes kip en preiringen
Boerengroentesoep met boerengroentes, rundvlees en soepballen
Romige champignonsoep met stukjes champignons
Gebonden kreeftensoep met stukjes krab en garnalen
Seizoen soepen

De soepen worden geserveerd met verschillende soorten stokbrood, kruidenboter, aioli, tapenade,
croutons en knapper bolletjes.
Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 personen
Keuze voor 2 soorten soep, 1 kop per persoon
Keuze voor 2 soorten soep, 2 koppen per persoon

€ 4,75
€ 6,75

Nagerechten buffet
Nagerecht “De Bunders”
• Baverois longeur met verschillende smaken (± 155 gram per persoon)
• Kleine glaasjes met verschillende desserts
• Slagroom
Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 personen

€ 7,50

Het nagerecht is uit te breiden met de volgende gerechten:
Prijs per persoon te bestellen vanaf 15 personen
•
•
•

IJs (1 bolletje vanille, aardbei, chocolade in overleg met u)
Warme kersen
Omelet sibérienne, roomijs ingepakt met een laagje cake
wat is besprenkeld met marasquin en gegratineerd eiwit

Catering map versie mei 2020 | prijzen zijn incl. BTW

€ 1,25
€ 1,50
€ 2,50

Pagina 12

De Bunders 3
5467 JZ Veghel
0413-341629

BARBECUE BUFFET 1
Te bestellen vanaf 20 personen. Wij zorgen voor 500 gram vlees/vis per persoon.
De volgende gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Barbecue worst
• Hamburger
• Varkens satéstokjes
• Gemarineerde kipfilét
• Gemarineerde varkens speklap
Verder wordt het buffet nog uitgebreid met:
• Huzarensalade
• 4 verschillende verse salades
• Satésaus (warm)
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter
Prijs per persoon te bestellen vanaf 20* personen

€ 16,75

Wilt u graag dit barbecuepakket nog verder uitbreiden? U kunt het onderstaande toevoegen:
Zalmfilet € 2,50 per stuk
Gambaspies € 2,50 per stuk
*Bij minder dan 20 personen wordt er een toeslag voor huur barbecue en gas van € 30,00 berekend.
Wilt u graag een kok die dit voor u bakt? Vraag na voor de beschikbaarheid en kosten.
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BARBECUE BUFFET 2
Te bestellen vanaf 20 personen. Wij zorgen voor 500 gram vlees/vis per persoon.
De volgende gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Rundersteak gemarineerd
• Varkens satéstokjes
• Gemarineerde varkenskarbonade
• Hamburgers
• Kip shaslick spies
• Gamba spies
• Zalmfilet
Verder wordt het buffet nog uitgebreid met:
• Huzarensalade
• 4 verschillende verse salades
• Verse fruitsalade
• Satésaus (warm)
• Pepersaus (warm)
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Barbecuesaus
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter
Prijs per persoon te bestellen vanaf 20* personen

€ 20,75

*Bij minder dan 20 personen wordt er een toeslag voor huur barbecue en gas van € 30,00 berekend.
Wilt u graag een kok die dit voor u bakt? Vraag na voor de beschikbaarheid en kosten.
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VEGETARISCH BARBECUE BUFFET
Te bestellen vanaf 20 personen of als extra bij andere barbecue buffetten.
Wij zorgen voor 500 gram vleesvrije gerechten per persoon.

De volgende gerechten zitten standaard bij dit buffet:
• Groentespies met verschillende groenten
• Gepofte aardappel
• Vegetarische worst
• Vegetarische burger
• Zoete maiskolf
Verder wordt het buffet nog uitgebreid met:
• Vegetarische salades (het aantal salades is afhankelijk van het aantal personen)
• Tzatziki
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Barbecuesaus
• Vers gebakken stokbrood en kruidenboter
Prijs per persoon te bestellen vanaf 20* personen
of als extra bij andere barbecue buffetten

€ 20,00

*Bij minder dan 20 personen wordt er een toeslag voor huur barbecue en gas van € 30,00 berekend.

Catering map versie mei 2020 | prijzen zijn incl. BTW

Pagina 15

