Catering William - Buffetten

Genieten van diverse gerechten, voor ieder wat wils. Iets anders,
probeer eens een stamppotten-, Spaans-, Indisch- of LatijnsAmerikaans buffet.
Vleesgerechten
Gegratineerde kalfsschnitzel met blauwader kaas in een sherry saus
Huisgemaakte boeuf bourguignon
Authentiek Vlaams stoofvlees met Westmalle
Varkenshaas met een Oosterse touch met een saus van sherry en rode peper

Visgerechten
Zalm ragout met rivierkreeftjes en witte wijn
Reuze garnaal, geserveerd in een amandelsaus
Romig kabeljauw potje

Groenten
Spruitjes stamppot met Zeeuws spek en mascarpone
Salade van geroosterde bietjes, rucola sla en appeltjes
Huisgemaakte courgettefrittata
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Aardappelgerechten
Gebakken koekjes van aardappel en peer
Huisgemaakte aardappelgratin met zoete ui
Honing mosterd krieltjes uit de oven
Uitgaande van 8 verschillende gerechten.

Stampottenbuffet
Indische hutspot met gehaktballetjes
Andijviestamppot met huisgemaakte kipsaté
Witlofstamppot met twee soorten zalm
Doperwt-munstamppot met Parmezaanse kaas en kabeljauw

Spaans
Albóndigas en salsa de cognac – Gehaktballetje smet knoflook en verse peterselie in cognacsaus
Allitas de pollo a ajengibre – Kippenvleugeltjes met geroosterde sesamzaadjes in gembersaus
Costillas Asadas- Langzaam gegaarde spare ribs met rozemarijn en zwarte peper
Almejas a la marinera - Mosselen met spaanse paprika in witte wijn
Gambas al Ajillo- Gamba’s in een knoflooksaus
Salmón en salsa de pimiento - Verse zalm in paprikasaus van witte vermouth
Calabacines y Tomatos –Warme salade van courgettes met tomaten
Cebollitas en adobo de Jerez – Gebakken sjalotjes in sherrymarinade
Champiñones al Ajillo- Champignons in knoflookolie
Baskische pinchos- Stokbrood met gerookte zalm, verse roomkaas en een ansjovis filet
Tostada con pimiento – geroosterd zuurdesembrood met paprika

Indisch
Sambal goreng telor - Ei in kokos saus
Ajam pangang - Kip drumsticks, gemarineerd in honing en sambal oelek, geserveerd met pangangsaus
Babi ketjap - Varkenskarbonade met gember en knoflook
Saté manis- Zoete saté van rundvlees
Ikan ritja ritja - Kabeljauw in pittige tomatensaus
Gebakken garnaal met asem
Sajour djawa - Groenten in Javaanse saus
Roedjak - Zoete vruchten salade
Taugésalade met witte kool, mango en kokos dressing
Basmatirijst
Eiermie
Bami
Gebakken uitjes en kroepoek
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Latijns-Amerikaans
Braziliaanse kokoskip met groene pepers, knoflook en gember
Braziliaanse Picadillo - Rundergehakt met knoflook, groene olijven en kaneelpoeder
Salade van groene en rode paprika met Argentijnse steak, begeleid met Chimichurri marinade
Gergilde zalm met hababero-limoen
Salsa van mango en ananas, geserveerd met chips
Salade met gegrilde mango, spinazie en amandelen
Moksie alesie - Gemende rijst met ui en kool
Arepas - Mmaisbroodje
Quinta met prei en champignons
Braziliaanse pindablokjes
De gerechten zijn om u te inspireren, ze geven u een indruk van de mogelijkheden. Wij hebben geen vaste
menu’s en maken gebruik van seizoensproducten. Wij stellen de gerechten samen naar uw wensen.
Borden, bestek, servetten en een aangeklede buffettafel is inclusief
Evt. schoonmaakkosten worden vermeld in de offerte.
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