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Koude en Warme buffetten  

In 't Witte Paard verzorgd graag u buffetten  

Wij maken graag een offerte op maat voor u, die geheel aan uw wensen is gemaakt.  

Wij adviseren u graag.  

 

Koud en Warm buffet vanaf 20 personen € 20,95 p.p.  

Dit is inclusief: 3 warme gerechten 

Stokbrood met kruidenboter  

Rundvleessalade, aardappelsalade en verse fruitsalade 

Krielaardappels en frites. 

 

Boven de 40 personen keuze uit 4 warme gerechten 

Keuze uit de volgende gerechten: 

• Kipfilet losgesneden in pindasaus  

• Kipsaté van dijen in pindasaus 

• Varkenshaassaté met pindasaus (+ €1,50 p.p.) 

• Kipfilet in kerrieroom saus met vruchten 

• Gebraden kiprollade in plakken met pepersaus 

• Huisgemaakte gehaktballetjes in tomatensaus 

• Huisgemaakte gehaktballetjes in pindasaus 

• Limburgs stoofpotje  

• Kip Pilav in tomatensaus met stukjes perzik, ui en champignons 

• Varkenshaas in champignonsaus  

• Rundersukadelap in jus 

• Kleine schnitzeltje (80 gram) in pepersaus  

• Ossehaaspuntjes in stroganoffsaus (+ €2,95 p.p.) 

• Pasta pesto met tomaatjes en basilicum 

• Drumsticks 

• Spareribs gemarineerd 

• Warme beenham  

• Schnitzeltjes met champignonsaus 

• Kippendijen met paddenstoelensaus 

• Hongaarse Goulash 

• Boeuff Bourguignon 

• Gele curry groenten (Vega) Mild kruidige gele curry van wortel, zoete 

aardappel, kikkererwten en groene bonen met romige kokosmelk. 

• Chili sin carne groenten (Vega) Licht pittige chili met zoete aardappel, rode 

bonen, paprika, wortel en maïs. 



 

 

 

Uitbreidingen voor buffetten vanaf € 3,25 p.p. 

• Zalm in wittewijnsaus       

• Garnalenspies gemarineerd met knoflook en chilisaus 

• Gamba’s met roerbakgroente. 

• Ossenhaaspuntjes met saus naar keuze 

• Pasta met zalm en room 

• Lasagne  

• Carpaccio 

• Parmaham met meloen 

• Gerookte zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen 

• Hollandse haring 

• Zalmsalade 

• Waldorfsalade 

• Vitello Tonato 

• Groenteratatouille 

• Witlof met ham en kaas  

• Wokgroente in zoetzuresaus 

• Pizzapuntjes 

• Boontjes met ui en spekkies. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Italiaans Buffet € 25,50 p.p. 

Voorgerechten: 

• Insalate Caprese: tomaat, mozorella en basilicum met olijfolie 

• Vitello Tonato: dungesneden fricandeau met tonijnsaus en kappertjes 

• Carpaccio 

Hoofdgerechten: 

• Lasagne  

• Italiaanse gehaktballetjes met tomatensaus 

• Schnitzel op Italiaanse wijze 

• Pasta con Salmone: paste met zalm, room en pesto 

• Ciabattabrood huisgemaakte Italiaanse kruidenboter, olijventapenade 

en een groene Italiaanse salade. 

 

 



 

 

Dessert buffet € 7,95 p.p. 
Diverse bavarois, ijstaart omelet sibérienne, verse vruchten 

warme kersen en slagroom. 

Fijnproevers buffet   € 28,50 p.p. 

Voorgerechten 

• Vitello Tonato: dun gesneden fricandeau met tonijnsaus en kappertjes 

• Carpaccio  

• Zalmsalade, rijkelijk met diverse soorten vis o.a. zalm, garnalen, 

makreel, forel 

• Rundvleessalade, 

Hoofdgerechten 

• Biefstuk van de ossehaas met stroganoff saus 

• Varkenshaas met champignons en room saus 

• Kipfilet met kerrie saus 

• Roseval aardappels met rozemarijn 

• Pasta con salmone: pasta met zalm, room en pesto 

Geserveerd met ciabattabrood kruidenboter,  

olijventapenade en een salade verde: groene salade met olijven en een 

kruidenvinaigrette 

Tapas menu  3 gangen menu  € 25,00 

Vanaf 10 personen in ons eetcafé 2 uren  

Voorgerecht 

Brood met smeersels 

Huisgemaakte tomatensoep met ballen  

Hoofdgerecht onbeperkt 

Spareribs 

Kipfilet met pindasaus en kroepoek 

Mini burgers met tomatensaus 

Mini – schnitzels met champignonsaus 

Bijgerechten 

Friet met mayonaise 

Gemengde sla met tomaat en komkommer 

Dessert 

Dessert met 2 bolletje ijs en slagroom. 



 

 

Oosters buffet € 18,50 p.p. 
* Indisch gebakken rijst met vlees en groente ( Nasi Goreng) 

* Gebakken rijstvermicelli me ei en groenten ( Mihun Goreng) 

* Sperzieboontjes in een vlammende saus  (Mihun Goreng) 

* Gemarineerde kipfilet in pindasaus (Ayam Sateh) 

* Rundvlees in Sumatraanse kokossaus ( Daging Rendang) 

* Gestoofd varkensvlees in zoete ketjapsaus ( Babi Ketjap) 

* Krupuk Udang 

* Atja Tjampur 

* Sambal Badjak 

* Gebakken Cocos met gebrande pinda (Serundeng) 

 

Stamppot buffet € 14,50 p.p. 

• Boerenkool 

• Zuurkool 

• Gehaktballen 

• Ambachtelijk gerookte Gelderse worst 

• Krokant uitgebakken spekjes 

• Lichtgebonden jus 

• Mosterd 

• Amsterdamse uien en augurkjes 

Minimaal 20 personen 

 
Stamppot buffet II  € 16,50 p.p. 

• Boerenkool 

• Zuurkool 

• Hutspot 

• Gehaktballen 

• Ambachtelijk gerookte Gelderse worst 

• Gemarineerde en krokant gebakken speklap 

• Krokant uitgebakken spekjes 

• Krachtige lichtgebonden jus 

• Mosterd 

• Amsterdamse uien en augurkjes 

Minimaal 20 personen 

 
 



 

 

Stamppot buffet III  € 19,00 p.p. 

• Boerenkool 

• Zuurkool 

• Hutspot 

• Andijviestamppot (met spekblokjes) 

• Gehaktballen 

• Ambachtelijk gerookte Gelderse worst 

• Gemarineerde en krokant gebakken speklap 

• In roomboter gebraden varkens saucijzen 

• Amsterdamse uien en augurkjes 

Incl. jus, spekjes, mosterd,piccalilly 

 
 

Stamppot buffet IV   € 19,95 p.p.                

• Boerenkool 

• Zuurkool 

• Hutspot 

• Andijviestamppot (met blokjes beenham) 

• Rode kool (met stukjes appel en kaneel) 

• Gehaktballen 

• Ambachtelijk gerookte Gelderse worst 

• Gemarineerde en krokant gebakken speklap 

• In roomboter gebraden varkens saucijzen 

• Amsterdamse uien en augurkjes 

Incl. jus, spekjes, mosterd, piccalilly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Barbecue pakket A  

4 soorten vlees p.p. keuze uit 10 vleessoorten 

 

Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

Satésaus en huisgemaakte knoflooksaus 

Plastic borden, bestek en servetten                   € 15,00 p.p.     

Barbecue pakket B 

4 soorten vlees p.p. keuze uit 10 vleessoorten  

Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 

Satésaus en huisgemaakte knoflooksaus 

Rundvleessalade en Pasta Pesto-Salade 

Plastic borden, bestek en servetten                    € 18,50 p.p.  

Keuze uit de volgende soorten vlees: 

• Hamburger van 100% rundvlees 

• Gemarineerde kipfilet 

• Spareribs 

• Kipsaté 2 stokjes  

• Kipdijsaté 2 stokjes   

• Sjasliek 

• Gemarineerde biefstuk 

• Speklapje 

• Varkenshaas op spies 

• Drumstick gegaard 

Vis extra voor de meerprijs van 5,00 p.p. 

Gemarineerde zalm, garnalen spies, witvis  


