
 
Prijslijst catering buffetten: 

(minimaal 10 personen) 
 
 
Indonesische rijsttafel groot (€17 per persoon): 

• Rendang   (Indonesisch stoofvlees) 
• Ajam saté   (kipsaté in satésaus, 2 spiesjes per persoon) 
• Babi ketjap   (varkensvlees in ketjapsaus) 
• Sajoerboontjes  (sperzieboontjes in gekruide kokossaus) 
• Ketimoen pedis  (licht pittige zoetzure komkommersalade) 
• Atjar tjampoer  (Indonesisch tafelzuur) 
• Bawang goreng (gebakken uitjes) 
• Seroendeng  (gebakken kokos met pinda’s) 
• Witte rijst 
• Bami goreng 
• Kroepoek gemengd 

 
Italiaans buffet (€14 per persoon): 

• Lasagne 
• Pasta carbonara (met roomsaus) 
• Salade caprese 
• Pasta bolognese 
• Stokbrood met aïoli, tapenade en olijfolie met zeezout 
• Pastasalade 

 
Mexicaans buffet (€14 per persoon): 

• Pittig gekruid rundergehakt 
• Krokante kip (stukjes) 
• Gebakken paprika en uien 
• Pittig-zoete crème fraîche  
• Salsa 
• Kidneybonen en maïs 
• Rucolasalade  
• Wraps 
• Geraspte oude kaas 



Indonesische rijsttafel klein (€14 per persoon): 
• Ajam saté   (kipsaté in satésaus, 2 spiesjes per persoon) 
• Babi ketjap   (varkensvlees in ketjapsaus) 
• Sajoerboontjes  (sperzieboontjes in gekruide kokossaus) 
• Atjar tjampoer  (Indonesisch tafelzuur) 
• Seroendeng   (gebakken kokos en pinda’s) 
• Witte rijst 
• Kroepoek gemengd 

 
Hollands buffet (€14 per persoon):  

• Varkenshaas in roomsaus 
• Gehaktballen in jus 
• Rode kool met appel 
• Bloemkool met kaassaus 
• Romige aardappelpuree 
• Gegratineerde aardappeltjes 
• (Draadjesvlees is als extra mogelijk en dit kost per persoon €2,50 extra) 

 
Warm/koud buffet (€14 per persoon): 

• Spiesjes kipsaté in satésaus (2 spiesjes per persoon) 
• Spiesjes met gehaktballetjes in pittig-zoete tomatensaus (2 spiesjes per persoon) 
• Huzarensalade 
• Tonijnsalade 
• Aardappelsalade 
• Stokbrood met kruidenboter, aïoli en tapenade 
• Groene salade 

 
Stamppottenbuffet (€14 per persoon): 

• Boerenkool 
• Zuurkool 
• Hutspot 
• Gehaktballen in jus 
• Rookworst 
• (Draadjesvlees is als extra mogelijk en dit kost per persoon €2,50 extra) 

 
 Combi buffet (€14 per persoon): 

• Varkenshaas in roomsaus 
• Gegratineerde aardappeltjes 
• Pasta carbonara (met roomsaus) 
• Stokbrood met kruidenboter, aïoli en tapenade 
• Groene salade 

 
 
 
 
Alle prijzen zijn inclusief:  Elektrische warmhoudbakken 

Bezorgen en ophalen (gratis in Nieuw-Vennep)  
Schoon retourneren  
(indien ongewassen retour, dan €15 schoonmaakkosten bovenop totaalprijs) 
 
 

Andere wensen en/of aanpassingen zijn uiteraard bespreekbaar! 
 

 


