Het “Stamppot” Buffet
U kunt kiezen uit diverse soorten stamppotten;
• Wortelenstamppot
• Rode kool stamppot
• Andijviestamppot
•
•
•
•

• Boerenkoolstamppot
• Zuurkoolstamppot
• Spruitenstamppot

Braadworst
Kookworst
Gebraden speklappen
Jus

•
•
•
•

Piccalilly
Mosterd
Augurk
Zilveruitjes

€

1100

Keurslagerij de Karbinder

uw cateringspecialist!

Prijs per persoon
Vanaf 10 personen
Bij een gezelschap met minder dan 20 personen kunt u
kiezen uit 2 stamppotten en twee vleessoorten.
Boven de 20 personen kunt u in overleg voor meerdere
stamppotten kiezen in verband met de hoeveelheid.

Het “Communie” Buffet
•H
 uisgemaakte
huzarensalade
• Huisgemaakte pastasalade
• Gevulde eieren
• Ham-asperge rolletjes
• Cherrytomaatjes
• Komkommerschijfjes
• Farmersalade

• Verse fruitsalade
• Varkensvlees of kipfilet in
satésaus
• Gehaktballetjes in
tomatensaus
• Witte rijst
• Stokbrood
• Kruidenboter

€

1100

Prijs per persoon
Vanaf 10 personen
Op verzoek kunnen wij uw schalen met salades, met
een letter of naam opmaken. Het buffet is inclusief
porceleinen borden, bestek en servetten, en bezorgen!

De Karbinder, keurslager
Wolweversstraat 76, Venlo
Tel. 077-3512771
www.karbinder.nl

Het “Kleine Buffet”

Het “Karbinder Buffet”

•H
 uisgemaakte
huzarensalade
• Gevulde eieren
• Ham-asperge rolletjes
• Huisgemaakte pastasalade
• Komkommersalade

•
•
•
•

• Witte koolsalade
• Verse fruitsalade
• Mals varkensvlees of kipfilet
in één saus naar keuze
• Witte rijst
• Stokbrood & kruidenboter

€

•
•

1100

Prijs per persoon
Vanaf 10 personen

•
•
•
•

Huisgemaakte zalmsalade
Gerookte forellenfilets
Gerookte makreel
Gepocheerde wilde
Noorse zalm
Remouladesaus
Huisgemaakte
huzarensalade
Gevulde eieren
Ham-asperge rolletjes
Komkommersalade
Witte koolsalade

• Verse fruitsalade
• Honingmeloen met
rauwe ham
•M
 als varkensvlees of kipfilet
in één saus naar keuze
•W
 arme beenham met een
mosterdsausje
• Witte rijst
• Aardappelgratin
• Diverse broodsoorten
• Kruidenboter

€

1795

Prijs per persoon
Vanaf 35 personen

Het “Venloosch Buffet”

Het “Agnes Huyn Buffet”

•H
 uisgemaakte
huzarensalade
• Gevulde eieren
• Ham-asperge rolletjes
• Huisgemaakte pastasalade
• Komkommersalade
• Witte koolsalade

•
•
•
•
•
•

• Verse fruitsalade
• Warme beenham met een
mosterdsausje
• Mals varkensvlees of kipfilet
in één saus naar keuze
• Witte rijst
• Stokbrood & kruidenboter

€

1250

Prijs per persoon
Vanaf 15 personen

Huisgemaakte zalmsalade
Gerookte zalm
Gerookte forel
Gerookte makreel
Remouladesaus
Huisgemaakte
huzarensalade
• Gevulde eieren
• Ham-asperge rolletjes

•
•
•
•

Komkommersalade
Witte koolsalade
Verse fruitsalade
Mals varkensvlees of
kipfilet in één saus naar
keuze
• Witte rijst
• Aardappelgratin
• Stokbrood & kruidenboter

€

1595

Prijs per persoon
Vanaf 25 personen

Het “Italiaans Buffet”

Het “Country & Western Buffet”

Koude gerechten
• Italiaanse salade van verse pommodori tomaten en
mozzarellakaas
• Gemarineerde grote garnalen
• Gebakken zwarte olijven
• Gemarineerde ui in olijfolie
• Gemengde slasoorten
• Balsamicodressing
• Italiaans brood
• Kruidenboter

Koude gerechten
• Aardappelsalade met spek en ui
• Huisgemaakte gevulde tortilla’s
• Nacho’s met 2 dipsausen
• Stokbrood met kruidenboter

Warme gerechten
• Lasagne met gehakt en groenten
• Spirelli met spinazie-kaassaus
• Gebakken macaroni met carbonara saus

€

Warme gerechten
• Spareribs met twee dipsauzen
• Hot Chicken wings uit de oven
• Chili con carne
• Aardappeltjes in schil
• Pittige rijst met bonen

€

1595

1595

Prijs per persoon
Vanaf 20 personen

Prijs per persoon
Vanaf 20 personen

Op verzoek kunnen wij uw schalen met salades met een
letter, jaartal of naam opmaken.
Al onze buffetten zijn inclusief porseleinen borden, bestek
met servetten en bezorgen!
Bij de buffetten kunt u kiezen uit verschillende sauzen
zoals Champignonsaus, Stroganoffsaus, Pepersaus of
Satésaus.

