
 

Catering Kerst 2017 

Voorgerechten 
 
Gebonden tomatensoep    €    2,25 
Heldere groentesoep    €    2,25 
Meloen met Serranoham   €    1,75 
Pasteitje met kippenragout   €    2,75 
Rundercarpaccio met ruccola   €    4,50 
Vistrio van gerookte zalm / makreel / gamba’s €    7,00 
 

Koud Buffet 
 
Kerst Buffet Santa                           € 12,00 p.p. 
Huzarensalade, gevuld eitje , ham rolletje met asperges , 
tomaatje met Hollandse garnalen, meloen met ham , 
kipdrumstick, opgemaakt met diverse groenten en fruit 

 
Kerst Buffet Rudolph                            € 15,00 p.p. 
Huzarensalade, gevuld eitje , ham rolletje met asperges , 
tomaatje met Hollandse garnalen, gerookte zalm ,gamba’s, 
meloen met ham, ast, roombrie met walnoten, opgemaakt met 
diverse groenten en fruit 
 
Kerst buffet Noël                   € 17,00 p.p. 
Huzarensalade, meloen met ham, gevuld eitje, boontjes omhuld 
met buikspek, ham rolletje met asperges, ast, rosbief, gerookte 
zalm, tomaatje met Hollandse garnalen, opgemaakt met diverse 
groenten en fruit 

 
Kerst Buffet Jingle Bell’s                             € 19,00 p.p. 
Zalmsalade, gevuld eitje, tomaatje met Hollandse garnalen , 
gerookte zalm, gerookte forel, gerookte paling, makreel, 
gamba’s, rivierkreeftjes, opgemaakt met diverse groenten en fruit 
 
Kerst buffet de luxe                € 25,00 p.p. 
Huzarensalade, zalmsalade, meloen met ham, gevuld eitje, 
boontjes omhuld met buikspek, ham rolletje met asperges, ast, 
rosbief, kipdrumstick, roombrie met walnoten, gerookte zalm, 
tomaatje met Hollandse garnalen, makreel , gamba’s, 
opgemaakt met diverse groenten en fruit 
 
 

Warme gerechten ( zelf opwarmen ) 
 
Aardappelgratin     € 1,95 p.p. 
Saté + saus ( 3 stokjes )    € 3,30 p.p. 
Kipfilet reepjes met champignons in saus € 3,30 p.p. 
Beenham in honing mosterd saus  € 3,95 p.p. 
Varkenshaasmedaillons in champignonsaus (2) € 3,95 p.p. 
Biefstuk reepjes in peper roomsaus  € 3,95 p.p. 
Zalm medaillons in Hollandaise saus (2 ) € 4,95 p.p. 
Gamba’s in knoflook roomsaus   € 5,95 p.p. 
Vispannetje      € 6,95 p.p. 
 

Bijgerechten, desserts  
 
Stokbrood wit of bruin    € 1,50 p.st 
Portie kruidenboter    € 0,35 p.p 
Chocomousse     € 2,00 p.st 
Rijstepap      € 2,00 p.st 
 

Hapjes 
 
Kerstborrel 60 stuks ( 12 tot 15 pers. )  € 75,00  
Gevuld eitje, wrapje gerookte zalm, tomaatje met Noordzee 
garnalen, meloenbolletjes met Serranoham, tomaat met 
mozzarella en basilicum 
  
Kersthapjes Blitzen 40 stuks        € 70,00  
Amuse glaasje garnalen cocktail, amuse glaasje carpaccio, 

amuse glaasje knoflookgamba’s, amuse glaasje beenham 

met meloenbolletjes , amuse glaasje gegrilde kip met 

cocktailfruit            

 
 
Afhalen Buffetten op 24-12 tussen 15u en 16u 
Afhalen Buffetten op 25-12 en 26-12 tussen 11u en 12u 
Bezorging Gemeente Hulst € 5,00 
 
Vanwege de drukte dient u de warme onderdelen van de 
buffetten zelf op te warmen. Alles word geleverd in / op 
wegwerpschalen / bakken die tevens geschikt zijn voor oven of 
magnetron. 
 

Buffet Boetiek 
Hoofdstraat 47 

4564 AM  Sint Jansteen 
Tel: 0641825015 

 

Gelieve uw bestelling door te geven voor 18-12 want vol=vol 
Per email: info@buffetboetiek.nl  

Per telefoon: 0641825015 
 

Per 28-12 stoppen we met de catering i.v.m. 
gezondheidsredenen en de andere drukke werkzaamheden. 

Helaas is het daarom ook niet meer mogelijk te bestellen 
voor Oud en Nieuw. 

Wij willen al onze klanten bedanken voor de fijne 
samenwerking van de afgelopen jaren 
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