BUFFET 'ROYALE'
RESTAURANT LEEUWENBERGH
BUFFET 'ROYALE' MET VOORGERECHTEN EN HOOFDGERECHTEN
BUFFET 'ROYALE' MET VOORGERECHTEN, HOOFDGERECHTEN EN DESSERT

€ 42,50
€ 47,50

VOORGERECHTEN BUFFET
SOEPEN

Soep van pomodoritomaten met basilicum en room

KOUDE VOORGERECHTEN VIS

Gerookte zalm met kappertjes, rode ui, radijs, kapperappels en dille crème
Salade “Riche” met verse vis, gekookt ei, avocado, croutons en cocktailsaus

KOUDE VOORGERECHTEN VLEES

Carpaccio met truffel mayonaise, pijnboompitten, rucola en geraspte kaas
“Vitello Tonnato” Kalfsvlees met tonijnmayonaise, kappertjes en peterselie

SALADES & VEGETARISCH

Salade geitenkaas met honing, gekarameliseerde walnoten, komkommer, rood fruit en
balsamicodressing
Caesar Salad met gerookte kip, croutons, ei, Parmezaan, tomaat en caesardressing
Salade Caprese met mozzarella, tomaat en basilicum
Gemengde groene salade met komkommer en tomaat
Rauwkostsalade

DRESSINGS & SAUZEN

Honing-mosterd dressing
Pindasaus
Mayonaise

BROOD & SMEERSELS

Diverse broodsoorten
Aïoli
Huisgemaakte vegetarische likkepot
Kruidenboter
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BUFFET 'ROYALE'
RESTAURANT LEEUWENBERGH
HOOFDGERECHTEN BUFFET
HOOFDGERECHTEN VIS
Zalmfilet van de plaat met witte wijnsaus
Pasta met gamba’s, knoflook, peper, sjalot, groente en roomsaus

HOOFDGERECHTEN VLEES
Gemarineerde kipsaté met pindasaus
Medaillons van varkenshaas met champignonroomsaus
Runderrollade met stroganoffsaus

WARME GARNITUREN
Skin on frites met mayonaise
Rosevalaardappels in olijfolie met kruiderijen
Verse groente

DESSERT BUFFET
DESSERTS

Dame Blanche
Appelkruimeltaartjes
Cheesecake
Obama’s shortbread
Salade van vers seizoensfruit
Kletskoppen

SAUZEN

Slagroom
Warme chocoladesaus
Karamel
Vruchtensaus

AANVULLENDE INFORMATIE
Een Buffet “Royale” is te bestellen vanaf 20 personen en is in 2 delen opgebouwd
(koud/warm en dessertbuffet). Aanpassingen en uitbreidingen zijn in overleg mogelijk.
Kinderen van 0 t/m 2 jaar zijn gratis. Kinderen van 3 t/m 9 jaar zijn ½ geld. De
arrangementsprijzen zijn exclusief dranken. Wij berekenen voor onze arrangementen geen
zaalhuur. Op al onze levering en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van
toepassing, deze kunt u op onze website terug vinden.
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