Buffetten Restaurant Klein Hartenstein
Italiaans buffet
-

Grissini
Italiaans brood met tapenade
Carpaccio met rucola, pijnboompitten, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Pasta salade met ansjovis tomaat en olijfolie
Salade caprese (tomaat, basilicum en mozzarella)
Tonijnsalade met rode ui, paprika en kappertjes.
Lasagne van gerilde groenten en tomaat
Pasta Penne met Bolognese saus
Pasta aioli met gegrilde gamba
Charcuterie en kazen
• Parma ham
• Coppa nostrana
• Salami
• Taleggio
• Pecorino

Vanaf 30 personen.
€ 32,50 per persoon exclusief consumpties.
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Buffet Tapas style
-

-

Boerenbrood, ciabatta en stokbrood
Gepofte aubergines met tomaat en basilicum
Crème van avocado en Spaanse peper
Steak tartaar
Punt paprika gevuld met geitenkaas
Olijven met ansjovis
Tonijnsalade
Plateau bestaande uit:
o Coppa ham
o Salami
o Droge worst
o Ossenworst
o Parmaham
o Geserveerd met Amsterdamse uien, augurk en tomaten antibiose
Gerookte zalm met ei, kappertjes en sjalotten
Salsa van basilicum
Plateau van Europese kazen
Spiesjes van kippendij met saté en geroosterde uien
Pikante balletjes gehakt in tomatensaus
Gamba’s gekonfijt in Spaanse peper en knoflook

Vanaf 30 personen.
€ 29,50 per persoon exclusief consumpties.
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Hartenstein buffet
-

Ambachtelijk rundvlees salade met ei, charcuterie en Amsterdams zuur
Caesar salade met gerookte kipfilet, bacon en rauwkost
Stokbrood met kruidenboter en aioli
Frisse komkommer salade
Spiesjes van kippendijen met saté en geroosterde uitjes
Gestoofde rundvlees met gerilde groenten
Ratatouille van groenten
Ambachtelijke gehaktballetjes in pikante tomatensaus
Aardappel gratin
Gebakken zalmfilet met mosterdboter

Vanaf 30 personen.
€ 30,00 per persoon exclusief consumpties
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Hartenstein buffet deluxe
-

Ambachtelijk rundvlees salade met ei, charcuterie en Amsterdams zuur
Caeser salade met gerookte kipfilet, bacon en rauwkost
Stokbrood met kruidenboter en aioli
Frisse komkommer salade
Spiesjes van kippendijen met saté en geroosterde uitjes
Runder reepjes in Oosterse saus met sesam en verse groenten
Ratatouille van groenten
Runder sukade op lage temperatuur gegaard met bordelaise jus
Aardappel gratin
Gebakken zalmfilet met mosterdboter
Gamba’s gekonfijt in Spaanse peper en knoflook
Gegrilde zeebaarsfilet met Bagna cauda

Vanaf 30 personen.
€ 35,00 per persoon exclusief consumpties

Buffetten uit te bereiden met:
-

Frites
Carpaccio met rucola, pijnboompitten, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Luxe visspiegel (zalm, tonijnsalade, rivierkreeft, haring, forel)
Parmaham met meloen
Zalmsalade met gerookte zalm en Amsterdams zuur

€ 1,00 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 2,50 p.p.

-

Dessertbuffet
Trifle (uitgeserveerd dessert opgebouwd in laagjes in een glas)

€ 8,75 p.p.
€ 6,50 p.p.
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Stamppot buffet Hartenstein
-

Soep v/d dag uitgeserveerd
Zuurkool stamppot
Boerenkool stamppot
Hete bliksem
Rookworst
Gehaktballetjes in eigen jus
Gemarineerde speklappen
Gestoofde runder poulet met gegrilde groenten
Stoofperen
Gemengde salade

Vanaf 30 personen.
€ 28,50 per persoon exclusief consumpties
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