Afleveren - Spaans / Italiaans Buffet
Ons Spaans/Italiaans buffet bestaat steeds uit een combinatie van koude en
warme gerechten met een uitgebreid dessertenbuffet.
Alle buffetten kunnen aangepast worden naargelang het aantal personen.
Borden, bestekken en servetten worden gratis ter beschikking gesteld,
vanaf 25 personen nemen wij de afwas gratis mee. Wij leveren gratis tot 15 km!!
Deze prijslijst geldt voor onze afleverservice op verplaatsing, excl. bediening.

Voorstel 1

€ 30,00 per persoon

Totaal buffet voor minimum 40 personen:
•

mix van alle koude gerechten

•

mix van alle warme gerechten

•

volledig dessertenbuffet

Voorstel 2

€ 24,00 per persoon

Buffet bestaande uit:
•

keuze uit 5 koude gerechten

•

keuze uit 4 warme gerechten

•

keuze uit 3 desserts

Voorstel 3

€ 20,00 per persoon

Buffet bestaande uit:
•

keuze uit 3 koude gerechten

•

keuze uit 3 warme gerechten

•

keuze uit 2 desserts
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KOUDE GERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazpacho
Inktvissalade
Tonijnsalade “Don Juan”
Catalaanse visterinnes
Spaanse ham met meloen
Snoepjes van mozzarella met tomaat en basilicum,
Assortiment olijven en pigment met fetakaas
Italiaanse salami
Pasta met zeevruchten
Carpaccio van ossenhaas met olijfolie en oregano
Italiaans assortiment broodjes, Turks brood

WARME GERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•

Spaghetti à la casa
Kalkoenossobuco met tomatensausje
Huisbereide lasagna
Calamari in een pestosausje
Paella valenciana
Ravioli napolitana
Fetucieno met verse kruiden en parmezaankaas

DESSERTEN
•
•
•
•
•
•

Diplomaat van chianti met citrusvruchten
Soepje van vers fruit
Tiramisu
Duetje van zuiderse bavarois
Verse watermeloen (seizoen)
Witte en bruine chocolademousse

Parmezaanse kaas, olijfolie en dergelijke zijn inclusief.
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Extra's indien dit niet inbegrepen is in de voorstellen
Verse frietjes afgeleverd ---------------------------------------------------------------------------------------------- € 1,75 pp
Verse kroketjes afgeleverd ------------------------------------------------------------------------------------------- € 1,75 pp
Deze moeten nog afgebakken worden!!

Dessertjes (bvb. tiramisu, rijstpap, fruitsalade, bavarois, parfait van chocolade)
In aparte potjes -------------------------------------------------------------------------------------------------- € 2,50 per stuk

Allerlei
Borden en bestek bij bestelling van maaltijden ----------------------------------------------------------------------- gratis
Borden en bestek ------------------------------------------------------------------------------------------------ € 0,10 per stuk
Wijnglazen bij bestelling van wijnen ------------------------------------------------------------------------------------ gratis
Wijnglazen -------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 0,25 per stuk
Tafellakens en servetten ----------------------------------------------------------------------------------------------- € 1,50 pp
Afwas komen ophalen -------------------------------------------------------------------------------------------------- € 2,50 pp

Wenst U meer informatie of wilt U wijnen bestellen?
Contacteer ons via info@terhoolst.be of op het telefoonnummer 014/81.10.12
Wanneer er wijn besteld wordt, nemen wij alle overschotten van wijnen terug.
U kan ook eens een kijkje nemen op de website van www.ryco-wijnen.be
Met vriendelijke groeten
Rob en Hilde Geubbelmans-Bertels
Indien je last hebt van allergenen, vermeld dit zeker bij uw reservatie dan houden wij hier rekening mee.
Betaalmogelijkheden: Cash, Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq
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