BOSMANTRAITEUR

SUGGESTIES BUFFETSTIJL
Afhaalprijs: incl. 6% BTW , prijs 'kok aan huis' en 'feestSALON': incl. 12% BTW
Bij de prijs 'feestSALON' zit alles inbegrepen in de prijs behalve de drank.
Bij kok aan huis buffetten en bbq's rekenen we voor de kok €25 per uur aan.
Het aantal gerechten op een buffet wordt aangepast aan het aantal deelnemers.
De gerechten van de verschillende buffetsuggesties kunnen onderling gewisseld worden.
Deze 'suggestie buffetten' kunnen altijd aangepast worden naar uw wensen.

Italiaans buffet
• Osso bucco van kabeljauw
• Assortiment pizza's
• Lasagne bolognaise
• Zalm lasagne
• Cannelloni gerookte zalm, radicchio
• Italiaanse balletjes in tomatensaus met mozzarella
• Cannelloni met kalfsgehakt en tomatensaus
• Pasta curry met scampi's
• Pasta Parma met graanmosterd
• Tortellini ricotta spinazie met pestosaus
• Lasagne parmaham, spinazie met citroenricotta
• Aangepast brood

Luxe Italiaans buffet
• Pasta met asperges, parmaham
• Huisbereide radicchiotagliatelli met gerookte zalm
• Reuzetortellini met lamsragout
• Cannelloni van varkenswang
• Risotto van butternut pompoen met geitenkaas en courgette blokjes
• Kiprolletje met parmaham en mozzarella
• Aangepast brood

Verse gevulde pasta
• Ravioli giganti met artisjok . Pecorino . gerookte zalm
• Tortelloni giganti geitenkaas/honing met radicchio
• Tortelloni proscutto crudo met paprikasaus
• Mezzalune caprese zongedroogde tomaat met mozzarella
• Ravioloni asperges (enkel in seizoen)
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afhaal/€21,00 p.p.
afhaal warm geleverd/€23,10p.p.
kok aan huis/€22,20 p.p. (+ €25,00 per uur)
feestSALON/€25,50p.p.

afhaal/€29,90 p.p.
afhaal warm geleverd/€32,90p.p.
kok aan huis/€34,20 p.p. (+ €25,00 per uur)
feestSALON/€39,50p.p.

afhaal/€31,50
Kok aan huis/€37,30 (+€25,00 per uur)
feestSALON/€31,60

ganzendreef 1 9160 Lokeren 0495 85 55 34
stationsstraat 33 9120 Beveren 0472 92 88 60
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Vegetarisch Italiaans buffet
• Ricotta spinazieburger met courgette tagliatelle en tomatensaus
• Pasta met asperges, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitten
• Risotto van butternut pompoen met geitenkaas en courgetteblokjes
• Tortellini ricotta spinazie met pestosaus
• Vegetarische pene met artisjok, gegrilde paprika, parmesaan ...
• Aangepast brood

Buffet uit zuiderse windstreken
• Oosters visstoofpotje
• Mexicaanse enchilada's met kalfsgehakt en zure room
• Marokkaanse lamstagine met couscous
• Visballetjes in zoet/zure saus
• Spaanse kip met pruimen
• Aangepast brood

Winters buffet
• 'Coq au vin' op wijze van de chef afhaal
• Konijn met Westmalle 'dubbel' en peperkoek
• Visstoofpotje van bisque met venkel
• Lamsnavarin
• Gratin aardappeltjes en puree

Belgisch buffet
• Vol au vent
• Stoofvlees
• Romig vispotje
• Visgratin met Brugge jong
• Hammetje met graanmosterd/westmalle saus
• Kalfswangetjes in rode wijn met gekonfijte sjalot
• Aangepaste groenten
• Frietjes, kroketten, gratin of puree
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afhaal/€21,00 p.p.
afhaal warm geleverd/€23,10p.p.
kok aan huis/€22,20 p.p. (+ €25,00 per uur)
feestSALON/€25,50p.p.

afhaal/€21,00 p.p.
afhaal warm geleverd/€23,10
kok aan huis/€22,20 p.p. (+25 per uur)
feestSALON/€25,50 p.p.

afhaal/€23,70 p.p.
warm geleverd/€26,00p.p.
kok aan huis/€25,00p.p. (+€25 per uur)
feestSALON/€28,80 p.p.

afhaal/€23,00 p.p.
warm geleverd/€25,30p.p.
kok aan huis/€24,30p.p. (+€25 per uur)
feestSALON/€28,00 p.p.

ganzendreef 1 9160 Lokeren 0495 85 55 34
stationsstraat 33 9120 Beveren 0472 92 88 60
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Koud buffet
• Griekse pasta met mozzarella
• Mini tomaat garnaal
• Vitello tonato (carpaccio van gekookt kalfsgebraad met tonijnsaus)
• Zuiderse tomaten salsa
• Gegrilde en gemarineerde kip
• Gepocheerde zalm met venkel met komkommer dille salade
• Pasta forel met frisse kruidenpesto en asperges
• Knolseldesalade met gerookte makreel en appel
• Aangepast brood
Koud buffet
• Salade niçoise met gerookte tonijn op wijze van de chef
• Kalkoenpasta met spirelli, rode pesto en olijventapenade met ansjovis
• Radicchio salade met geitenkaas en notenmengeling
• Rolletje geitenkaas met rucola, zongedroogd tomaatje...
• Farfalle met ricotta, citroen, rucola
• Gelakte zalm met bulgur en gegrilde groenten (+ €0,50)
• Pasta salade met gerookte zalm, zure room, wasabi, asperges en frisse tuinkruiden
• Farfalle met kruiden, rucola, pancetta en mozzarella
• Couscous met garnalen en curry-mayo
• Rode biet salade met appel en brie
• Quinoa met gerookte forel, mierikswortel en witlof

afhaal/€22,00 p.p.
kok aan huis/€22,90 p.p. (+ €25 per uur)
feestSALON/€26,50p.p.

afhaal/€20,50 p.p.
Kok aan huis/€22,00 p.p. (+ €25 per uur)
feestSALON/€25,50p.p.

Warm broodjesbuffet enkel kok aan huis en feestSALON
Warme broodjes op de bbq bereid
• Met gerookte zalm/geitenkaas
• Met vitello tonato (kalfsvlees met tonijnmayonaise)
• Met makreel rillette, appel en yoghurt
• Met gegrilde kip en parmaham, aardbeien en honing.
• Met gegrild speenvarken en graanmosterd/look mayonaise met ijsbergsla
• Met lamsburger, ijsbergsla & Griekse yoghurt
• Met zuiderse hamburger & huisbereide ketchup
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kok aan huis/€15,85p.p.(+€25 per uur)
feestSALON/€18,20p.p.

ganzendreef 1 9160 Lokeren 0495 85 55 34
stationsstraat 33 9120 Beveren 0472 92 88 60
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Broodjesbuffet
• Met vitello tonato
• Met gerookte zalm/geitenkaas
• Met préparé met parmesan en tabasco
• Met brie, gerookte eendenborst en vijgen met een vinaigrette
• Met Oud Brugse met tomatensalsa en cresson
• Met gegrilde kip en parmaham, aardbeien en honing.
• Met gegrild speenvarken en graanmosterd/look mayonaise met groenten

afhaal/€12,00 p.p.
kok aan huis/€12,70 p.p.
feestSALON/€14,60 p.p.

Dessertenbuffet (prijs afhankelijk van de keuze van dessertjes)
• Mokka panna cotta
• Panna cotta van peer met amandel
• Mager kwark
• Tarte tatin van peer
• Tarte tatin 'classique'
• Mousse van pure chocolade
• Italiaanse aardbeien millefeuille
• Tiramisu
• Coupe advocaat op wijze van de chef
• Romige amaretto rijstpap met gekonfijte peer
• Vijgentaartje
• Chocolade/speculaasparfait
• Vanilleparfait met bosvruchten
• Panna cotta nougat
• ...

Ook ijstaart, ijslam, biscuittaart... mogelijk
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