
Koud buffet 

 Koude schotel 

 Gevulde eieren 

 Gevulde tomaat 

 Gevulde komkommer 

 Asperges/ham rolletjes 

 Monegasque uitjes 

 Fruit bowl 

 Witte kool salade 

 Pasta salade 

 Wit en/of bruin stokbrood met kruidenboter 

€ 8,75 P.P. (vanaf 10 personen) 

Koud-Warm buffet 

Koud/warm buffet 1 

Koud buffet uitgebreid met; 

 Zuurvlees of 

 Goulash of 

 Kip pilaff of 

 Kip sate of 

 Gehaktbal in tomatensaus 

(vanaf 20 personen zijn 2 soorten mogelijk) 

€13,50 p.p. 

Koud/warm buffet 2 

Koud buffet uitgebreid met; 

 Gegrilde beenham of varkens filet 

 Champignonsaus of stroganoffsaus 

(vanaf 20 personen 2 soorten mogelijk) 

€15,00 p.p. 

  



Koud/warm buffet 3 

Koud buffet uitgebreid met; 

 Kipsaté 

 Babi pangang 

 Bami 

 Nasi 

 €15,50 p.p. (vanaf 25 personen) 
 

Party buffet 

Voor de gehele avond; 

 zalm salade 

 eiersalade 

 gegrilde drumsticks 

 gegrilde ribjes 

 gebakken spek 

 gehaktballetjes 

 3 soorten franse kaas 

 gevulde wraps 

 cherry feta tomaatjes 

 olijven met feta 

 quiche taart 

 belegd zwart brood 

 wit en/of bruin stokbrood 

 diverse toastjes 

 cocktailsaus, knoflooksaus en mosterd 

13,50 p.p. vanaf 20 personen 

Uitgebreid met vis €16,00 p.p. 

Dinner buffet 

 pommes gratin 

 gegrilde zalm in tomaten/wijnroomsaus en/of beenham of varkensfilet in roomsaus 

(vanaf 20 personen 2 soorten mogelijk) 

 warme groenten 

 gemengde sla 

 fruit bowl 

€18,00 p.p. vanaf 20 personen  



Extra’s en uitbreidingen 

 

Alle buffetten (vanaf 15 personen) kunnen worden uitgebreid met ... 

 Drumsticks €1,25 /st 

 Ribjes €0,90 /st 

 Gehaktbal €1,00 /st 

 Luxe toastjes belegd met vis/franse kaas/salades €1,25 /st 

 Divers belegd zwartbrood €1,00 /st 

 Pommes gratin €1,75 p.p. 

 Rijst €1,50 p.p. 

 Stukje gevulde wrap €1,00 /st 

 Stukje quiche € 1,00 /st 

 Dubbele prikker €1,00 /st 

 Gevuld mini pastei-bakje €1,00 /st 

 

 

Wilt u een speciaal buffet of staat uw keuze niet genoemd? Neem contact met ons op voor een 

vrijblijvende prijsopgave. 

 

www.rozenjagers.nl 
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