
KOUDE BUFFETTEN VOOR GROEPEN EN VERENIGINGEN 
 

ONTBIJTBUFFET 
 

 Diverse broodjes (2 pp) 

 Mini boterkoekjes (2 pp) 

 Rozijnebrood  

 Koekebrood 

 Boerebrood 

 Pakje beschuitjes (1 pp) 

 Boter (2 porties pp) 

 Ham (1/2 snede pp) 

 Kaas (1/2 snede pp) 

 Franse brie geportioneerd (1 st pp) 

 Porties confituur (1 pp) 

 Porties choco (1 pp) 

 Stuk vers fruit (1 pp) 

 Potje yoghurt (1 pp) 

 Gekookt eitje (1 pp) 

 
De prijs voor dit buffet bedraagt 9 € pp. 

 
Alles wordt op plateaus en/of in mandjes gelegd zodat u ter plaatse op een 
snelle en gemakkelijke manier uw buffettafel kan vullen 

 
 
 

 
 

 



 

KAASBUFFET 
 

We voorzien 10 soorten rijpe kazen die op 
boomschorsen geserveerd worden. 

We werken met een variatie van harde, halfharde en 
zachte kaasjes, 1 soort geitenkaas en 1 soort 

blauwschimmelkaas.  
Het buffet wordt rijkelijk versierd met vers fruit en 

nootjes. 
 

vanaf 20 personen   10 € pp 
vanaf 50 personen   8 € pp  
vanaf 100 personen   7.50 € pp 
 
Wenst u liever dat wij alle kazen voorsnijden zodat u 
een gemakkelijke (zelf-)bediening hebt dan bedraagt 
de prijs 1 € pp meer 

    

 



BREUGHELBUFFET 
 

Gekookte ham, boerenpaté, vleessla, préparé, 
droge worsten, huisbereid hoofdvlees, 
boerenhesp, kruidensalami en 3 soorten kaas 
worden op een elegante manier geserveerd op 
boomschorsen. 

De uitjes, augurken en mosterd mogen daarbij 
zeker niet ontbreken. Een ouderwetse maaltijd, 
altijd lekker! 

 
 

vanaf 20 personen   10 € pp 
vanaf 50 personen   8 € pp 
vanaf 100 personen   7.50 € pp 

 



VLEESBUFFET 
 

Dit rijkelijk buffet bevat gekookte ham, salami, 
kippenboutje, perzik, italiaanse ham, meloen, 
kippenfilet, kruidenspek, vers gebakken casslerrib en 
een opgevulde tomaat met huisbereide vleessalade. De 
planken worden afgewerkt met wat vers fruit. 
Serveer dit eventueel met ons vers gebakken 
stokbrood. 
vanaf 20 personen   10 € pp 
vanaf 50 personen   8 € pp 
vanaf 100 personen   7.50 € pp 

 
 

DUO KAAS+VLEES-BUFFET 
 

U kunt ook kiezen voor de combinatie van kaas 
en vlees. Hier voorzien we 8 soorten kaas, 5 
soorten vlees en worden afgewerkt en versierd 
met diverse noten, gedroogd en vers fruit.  
vanaf 20 personen   11 € pp 
vanaf 50 personen   9 € pp 
vanaf 100 personen   8.50 € pp 

 

 


