BON APPETIT

CATERING
SCHNITZEL BUFFET

KIPFILET BUFFET

(vanaf 15 personen)

(vanaf 15 personen)

Zigeuner Schnitzel
Schnitzel met champignonroomsaus
Boeren Schnitzel (met spek, ui, champignon & paprika)

Boeren kipfilet (met spek, ui, champignon & paprika)
Kipsaté (met pindasaus)
Kipfilet in romige kerrie-saus met fruit

Gebakken aardappelen
Aardappelkroketjes/wedges

Gebakken aardappelen
Aardappelkroketjes/wedges

Rauwkostsalade
Rundvleessalade
Stokbrood
Kruidenboter
Tomaattapenade

Deze buffetten
combineren?

Rauwkostsalade
Rundvleessalade
Stokbrood
Kruidenboter
Tomaattapenade
18,00 p.p.

20,00 p.p.

VERJAARDAG THUIS VIEREN?

COMBI BUFFET

Geen tijd of zin om zelf uren
in de keuken te staan voor de luxe hapjes?

(vanaf 15 personen)

U kunt het schnitzel en kipfilet buffet
ook combineren.

Bestel ze bij Bon Appetit !!

(kies 4 soorten vlees)

U kunt bij ons uw luxe hapjes
al bestellen vanaf 100 stuks (6 soorten).

21,00 p.p.

STAMPPOT BUFFET
BUFFET OP MAAT

(vanaf 15 pers)

EEN HEERLIJK WINTERS BUFFET

Heeft u een bepaald budget in gedachten.

(van oktober t/m half maart)

Wilt u graag een
ontbijt, brunch of lunch buffet?

2 soorten naar keuze:
Boerenkool met uitgebakken spekjes
Stamppot wortelen
Zuurkool

Wilt u graag beenham, vispannetje,
gehaktballetjes of iets anders
toevoegen aan uw buffet?
Maak een afspraak om uw wensen te
bespreken en u krijgt van ons een
persoonlijk voorstel.

3 soorten naar keuze:
Spare-ribs
Speklappen
Rookworst
Hachee
augurk & uitjes
16,00 p.p.
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TAPAS BUFFET (vanaf 15 pers)
EEN BUFFET VOOR ’S AVONDS OF ‘S MIDDAGS BIJ DE BORREL

Meloen in serranoham
Zoete pepertjes gevuld met roomkaas
Broodje met kruidenboter en tonijntapenade
Spiesje mozzarella-tomaat-basilicum met chorizo
Spiesje gemarineerde garnalen
Tortillachips met guacamolesaus

HAPJES BUFFET (vanaf 15 pers)
EEN BUFFET VOOR BIJ DE BORREL

Kipfilet in ketjapsaus met sesamzaadjes
Zalm in chiliroomsaus met een vleugje limoen
Champignons in knoflookroomsaus & verse kruiden
Gehaktballetjes in pittige tomatensaus

Gevulde eieren
Haring op roggebrood
Gerookte zalm op stokbrood
Spiesje van mozzarella, tomaat & basilicum
Spiesje van vers fruit (alleen in het zomerseizoen)

17,00 p.p.
GEEN VOLLEDIGE MAALTIJD
(niet geschikt van 11.00 uur tot 13.00 uur & van 16.00 uur tot 19.00 uur)

TAPAS als VOLLEDIGE MAALTIJD
Bovenstaand buffet als een complete maaltijd aangevuld
met onderstaande garnituren:
✓ Diverse soorten luxe vers brood
✓ Gemarineerde groene en zwarte olijven
✓ Salade (gemengde rauwkostsalade met
komkommer, tomaat, avocado,peper, guacamole en
geraspte kaas)
✓ Gekruide aardappelpartjes met zure room &
chilisaus
24,00 p.p.

Rundvleessalade
Tonijnsalade
Kaasplankje
Stokbrood
Kruidenboter
Gehaktballetjes in pindasaus
Mini loempia’s
Bamiballen
Bitterballen
17,00 p.p.

BUFFET OP MAAT
Heeft u zelf een bepaald budget in gedachten?
Laat het ons weten inclusief het aantal personen, datum &
tijdstip. Wij maken voor u een buffet op maat !!

GEEN VOLLEDIGE MAALTIJD
(niet geschikt van 11.00 uur tot 13.00 uur
& van 16.00 uur tot 19.00 uur)

Feest-arrangement

(vanaf 15 pers)

EEN COMPLEET ARRANGEMENT MET KOFFIE,
PETIT FOURS, DRANKJES & 4 HAPJES VOOR EEN
VASTE PRIJS van slechts 27,50
(geen verrassingen achteraf)
Neem een kijkje op onze website
www.bonappetitwinterswijk.nl
voor verdere informatie

BUDGET BUFFET

NASI BUFFET

PASTA BUFFET

MAALTIJD met 200 gr. vlees
(vanaf 10 pers*)

MAALTIJD (vanaf 10 pers*)

MAALTIJD (vanaf 10 pers*)

Goed gevulde nasi
Loempia’s
Kipsaté
Kroepoek
12,50 p.p.

Pasta Bolognese
Rauwkostsalade
Stokbrood
Kruidenboter
12,50 p.p.

Gehaktballetjes in jus (~ 100 gr./3 st.)
Kipsaté (100 gr.)
Gebakken aardappelen
Stokbrood
Kruidenboter
Rauwkostsalade
12,50 p.p.

* binnen openingstijden restaurant vanaf 10 personen
(buiten openingstijden vanaf 15 personen)
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