
 
PARKSTAETE Zalencentrum v.o.f.  Velp (bij Arnhem)  www.parkstaete.com  info@parkstaete.com  026 - 363 40 23 

FEEST MET MAALTIJDBUFFET 
 

TARIEVEN (incl. BTW) 

 

Feest met koud/warm buffet  
(4 uren incl. dranken en koffie met gesorteerd gebak bij aanvang)  € 42,50 per persoon 
 
Buffet bestaat uit: 
2 koude (voor-)gerechten OF 2 koude (voor-)gerechten 
2 warme gerechten   2 warme gerechten 
2 bij-garnituren    1 bij-garnituur 
1 groente-garnituur   2 groente-garnituren 
2 desserts    2 desserts 
 
Extra gerechten: 
Koud gerecht  (extra) € 3,50 per persoon 
Warm gerecht  (extra) € 5,00 per persoon 
Extra garnituur  (extra) € 2,00 per persoon 
Extra dessert  (extra) € 3,50 per persoon 
 
Verse soep    (extra) € 3,00 per persoon 
 
Stamppotbuffet met 3 verschillende stamppotten met garnituur en 2 desserts (4 uren incl. dranken)  
€ 35,00 per persoon (zie laatste pagina) 
      
 

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN: 
 

Verse soep 
Alleen als extra: + € 3,00 p.p. 

□ Italiaanse tomatensoep met verse basilicum 

□ Franse uiensoep met kaascroutons 

□ Kippenbouillon met groenten 

□ Groentesoep met verse groenten 

□ Seizoenssoep  

 

Koude (voor-) gerechten 
U kunt 2 gerechten kiezen 

□ Salade nicoise met tonijn, haricots verts, rode ui en gekookte eitjes  

□ Huisgemaakte aardappelsalade met chorizo, aangekleed met diverse Spaanse hammen 

□ Salade met diverse vissoorten, gegrilde groenten en bieslook-olie 

□ Salade van trostomaten, gestoofde rode ui, verse oregano en boerengeitenkaas 

□ Huisgemaakte pastasalade met gerookte kip, gegrilde groenten en kappertjes 

□ Salade caprese met trostomaat, mozzarella en basilicum  

□ Huisgemaakte aardappelsalade met gemarineerde zalm  

□ Waldorfsalade met selderij, appeltjes, rozijnen en walnoten  
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Warme gerechten 
U kunt 2 gerechten kiezen 

□ Gepekeld Livar varkensspek met een jus van sjalotten 

□ Varkensfilet met champignons en pepersaus 

□ Boerenbeenham met mosterdsaus 

□ Runderstoof met abdijbier en eigen jus 

□ Albondigas, gehaktballetjes in pittige tomatensaus 

□ Oosterse kipsaté in satésaus 

□ Rollade van maïskip met jus van gepofte paprika 

□ Lasagna Bolognese 

□ Witvis gegaard onder citrusboter 

□ Kiprolletje gevuld met een farce van boerderijkip en gevogelte jus 

□ Witvis gestoomd in bananenblad 

□ Spaande chorizo worstjes 

□ Grootmoeders hachee 

□ Gestoomde zalm met citroen en dille 

□ Geconfijte eendenborst 

□ Surinaamse kip in roti-saus 

□ Kip in pesto-roomsaus 

□ Paella met kip 

□ Paprika gevuld met couscous (vegetarisch) 

□ Groentenquiche (vegetarisch) 

□ Gevulde courgette (vegetarisch) 

 

Bij-garnituren 
U kunt 2 bij-garnituren kiezen als u 1 groente-garnituur kiest 
U kunt 1 bij-garnituur kiezen als u 2 groente-garnituren kiest 

□ Aardappelgratin met bosuitjes 

□ Aardappelpuree met Peccorino kaas 

□ Rijst met citroengras en knoflook 

□ Penne pasta uit de oven met kaassaus (gegratineerd) 

□ Huisgemaakte nasi (vegetarisch) 

□ Huisgemaakte bami (vegetarisch) 

 

Groente-garnituren 
U kunt 2 groente-garnituren kiezen als u 1 bij-garnituur kiest 
U kunt 1 groente-garnituur kiezen als u 2 bij-garnituren kiest 

□ Ratatouille met kaas 

□ Witlof met witte wijn-kaassaus 

□ Gegratineerde prei/kerrie schotel 

□ Witte kool/kerrie schotel 
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□ Gestoofde prei en wortel 

□ Spinazie met gekookt ei 

□ Seizoensgroenten 

 

Desserts 
U kunt een keuze maken uit één van de bovenste twee mogelijkheden + één van de onderste 
mogelijkheden 
Eén keuze uit 

□ Vers fruit salade met amaretto-aroma en slagroom 

□ IJsstammetjes; diverse smaken 

EN 
één keuze uit 

□ Tiramisu 

□ Pannacotta van witte chocolade met geroosterde amandelen 

□ Mousse van rood fruit en mint 

□ Bavarois van yoghurt met een crumble van amarettokoekjes 

□ Stoofpeertjes met kaneel 

□ Clafoutis met kersen 

 

Stamppottenbuffet  

□ Drie verschillende stamppotten: 

Boerenkool 
Hutspot 
Zuurkoolstamppot  
Rookworst, speklapje en gehaktbal 
Jus 
Garnering (o.a. Amsterdamse uien, augurken, picalilly, grove mosterd) 
Hier hoeft u geen keuze maken. 
Andere mogelijkheden in overleg. 
 


