
Blini buffetten                                                            

te bestellen vanaf 10 personen 

  Buffet Blini 1 

Voorgerechten 

Huisgemaakte aardappelsalade  
Tomatensalade op Spaanse wijze  

Kipfiletsalade met romige kerrie saus  
Witlofsalade met groene appel, langoustine en kip  

Quinoa salade met zalm 

 
 

Hoofdgerechten 
Indische gehakt balletjes in zoet zure saus  

Kipfilet in witte wijn saus met julienne gesneden groente  
Courgette schotel 

Scholfiletrolletjes in kreeftensaus 

Gebakken aardappelen  
Witte rijst  

 
Bij gerechten  

 
Stokbrood en kruidenboter 

Prijs per persoon €21,50 

 Buffet Blini 2 

Voorgerechten 
 

Aardappel salade 
Eiersalade 

Italiaanse salade met mozzarella en parmaham 
Oosterse salade met cashewnoten 

                                           Kruidige komkommer salade met groene appel 
 

                 Hoofdgerechten 
                                           Indische gehakt balletjes met peri peri saus 

              Venlosche kipschotel 
 Gamba’s in knoflook marinade  
                    Witte rijst 

 
                   Bijgerechten 
           Brood en kruidenboter 
             
          Prijs per persoon € 17,50 
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 Buffet Blini 3 

Soepje 

 

Franse vissoep, rijk gevuld met het mooiste uit de zee 

 

Koude gerechten 

 

Gegrilde paddenstoelen 

Salade met zoete geitenkaas 

Scampi in knoflook olie 

Mosselen met rozemarijn 

Peppadew met roomkaas 

Spaanse aardappelomelet 

Proeverij van verschillende vissoorten 

Olijven met amandelen 

 

Warme gerechten 

 

Albondigas, Spaanse gehaktballetjes 

Paella 

 

 

Bij gerechten 

Verschillende broodsoorten met kruidenboter 

 

Prijs per persoon 24,50 
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 Buffet Blini 4 

Amuse 

Soepstengel met parmaham en rucola 

 

Koude gerechten 

 

Salade van sperziebonen, frisée en walnoten 

Frissen kruidensalade met gepocheerde eieren 

Tomaten torentje met mozzarella, basilicum en pesto 

Carpaccio van ossenhaas 

Trio van garnalen salade, rijk aan knoflook 

Kreeftensalade 

Luxe groene salade met frambozenbessen 

 

Warme gerechten 

 

Kipfilet in ketjapsaus ingelegd 

Tilapiafilet met roerbak groenten 

Stoofpotje  

Aardappelgratin 

 

Bij gerechten 

Assortiment van heerlijke broodjes 

Kruidenboter 

 

Prijs per persoon 27,50 
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 Buffet Blini 5 

  

Koude voorgerechten 

 

Huisgemaakte aardappelsalade 

Komkommer salade 

Frisse groene salade met tomaat, komkommer, stukjes kaas, croutons 

Schaal met vele vleessoorten 

Garnalen salade 

 

Warme gerechten 

 

Kipschotel met verschillende groenten 

Warm vlees, champignons roomsaus 

Zalmfilet en wit vis met een Hollandaise saus 

Witte rijst 

 

Bij gerechten 

Stokbrood  kruidenboter 

 

 

Prijs per persoon € 24,50 
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 Buffet Blini 6 

 

 

Koude voorgerechten 

 

Huisgemaakte aardappelsalade 

Witlofsalade 

Rosbiefrolletjes gevuld met roomkaas 

Groene salade met olijven en tonijn 

Proeverij van verschillende soorten vis 

Verschillende vleessoorten 

Vers fruit 

 

Warme gerechten 

 

Pangafilet (witvis) in een romige saus gevuld met garnalen 

Varkensvlees met gebakken champignons 

Witte rijst 

Aardappelpuree 

 

Bij gerechten 

Stokbrood en kruidenboter 

 

Prijs per persoon € 21,50 
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 Buffet Blini 7 

  

Koude gerechten 

 

Huisgemaakte aardappelsalade 

Paté 

Carpaccio van ossenhaas 

Kipfiletsalade met licht romige kerriesausje 

Rauwkostsalade 

Tomatensalade met mozzarella 

Onze overheerlijke krabsalade 

Salade met garnalen 

 

Warme gerechten 

 

Indische gehaktballetjes in zoetzure saus 

Varkensvlees in een roomsaus met champignons 

Zalmfilet met een zoete mosterdsaus 

Witte rijst 

Rosevalaardappeltjes  

Groentelasagne  

 

Bij gerechten 

Assortiment van luxe broodjes en kruidenboter 

 

Prijs per persoon € 27,50 
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 Buffet Blini 8 

  

Vooraf 

Zaanse licht romige mosterdsoep met zalm 

 

Koude voorgerechten 

Zalmmousse gelardeerd met Ierse gerookte zalm 

Garnalenpaté uit eigen keuken 

Kreeftenpaté uit eigen keuken 

Palingpaté uit eigen keuken 

Scampi knoflook garnalen 

Carpaccio van tonijn 

Salade van vele soorten sla met kaas, spek en pijnboompitten 

Verschillende soorten patés 

Meloen met Parmaham 

Pastasalade met olijven 

 

Hoofdgerechten 

Dun gesneden beenham met een honingsaus 

Dun gesneden Hollandse biefstuk in soja met sesamzaad 

Kipfilet in olijfoliebereid met basilicum en thijm 

 

Bij gerechten 

Verschillende soorten brood met kruidenboter 

Olijven tapenade 

Prijs per persoon € 37,50 
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   Borrel Buffet Blini 9 

 

Assortiment van verschillende kaassoorten 

Assortiment van verschillende vissoorten 

Rosbiefrolletjes met Franse roomkaas 

Gevulde olijven 

Gevulde paprika met tonijnsalade 

Koude pannenkoekjes gevuld met gerookte zalm 

Mini clubsandwich, gevuld met ei, gebakken spek en kipfilet. 

Overheerlijke ouderwetse eiersalade 

Stokbrood met kruidenboter. 

 

Prijs per persoon € 17,50 

 

 Borrel Buffet Blini 10 

 

Huisgemaakte aardappelsalade met uitgebakken spekjes 

Luxe groene salade met verschillende soorten noten en een frisse dressing 

Auberginerolletjes gevuld met een pesto van peterselie 

 

Assortiment kleine mini hapjes: 

 Stokje met tomaat en mozzarella 

Soepstengel met parmaham en rucola 

 gevuld ei met gerookte zalm 

Mini wrap gevuld met kipsalade 

Overheerlijke crabsalade 

Assortiment mini broodjes met kruidenboter 

 

Prijs per persoon € 17,50 
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 Buffet Blini 11 

 

Assortiment van glaasjes ( 2 p.p) 

Compote van tomaten met olijf olie 

Mousse van gerookte zalm met imm. kaviaar eitjes 

Crabsalade met huisgemaakte mayonaise 

Serreno ham met een bol van meloen 

Fruitcocktail 

Eiersalade 

Frisse komkommer salade 

Rillettes 

Kip hapje 

Huisgemaakt aardappelsalade 

 

Assortiment van luxe mini hapjes ( 3 p.p.) 

Luxe opgemaakt hapje, één haps hapje. 

 

Brie met amandelen 

Old Amsterdam met zon gedroogde tomaat 

Pittige makreel salade 

Drie soorten garnalensalade 

Tonijnsalade 

Gerookte zalm 

Roggebrood met stoofperenstroop en paté 

Serrano ham 

Eiersalade 

Tomaten Mozzarella 
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Mini sandwisch ( 2 p.p.) 

Rijk gevuld mini sandwich met als basis sla en spek 

 

Tevens verzorgen wij: 

Kaasplateau 

Diverse binnenlandse en buitenlandse worsten 

 

Aangevuld met 

Verschillende brood soorten 

Kruidenboter 

Boter 

 

Prijs per persoon € 32,50 
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  Brunch Buffet Blini 12 

Soep 

Krachtige runderbouillon met julienne gesneden groente en gehaktballetjes 

 

Ambachtelijke salade met verschillende soorten vis 

Rijk gevulde huisgemaakte huzarensalade 

Gekookte ham 

Gerookte ham 

Gebraden rosbief 

Gebraden kipfilet 

Huisgemaakte paté 

Belegen kaas 

Room brie 

Roomboter 

Vruchten jam 

Gekookte eieren 

 

Krentenbrood, volkorenbrood, witbrood, suikerbrood 

Assortiment van zachte en harde broodjes 

Roerbak eieren met tomaat en ui 

Warm vlees in champignon roomsaus 

 

 

Prijs per persoon € 21,50 
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  Brunch Buffet Blini 13 

 

Romige champignon soep rijk gevuld 

 

Huisgemaakt huzarensalade 

3 soorten vis salades 

Gerookte vis 

 

Gekookte ham 

Beenham 

Gebraden rosbief 

Gebraden kipfilet 

 

Belegen kaas 

Oude kaas 

Room brie 

Vruchten jam 

Gekookte eieren 

 

Roomboter 

 

Verschillende broodsoorten 

Roerbakeieren 

Kleine pannenkoekjes 

Warmvlees 

 

 

Prijs per persoon € 26,50 
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  Napoli Buffet Blini 14 

Koude  gerechten  

Gegrilde champignons  

Gegrilde aubergines  

Groene olijven gevuld met amandelen  

Frutti di Mare Mista  

Salade van verse zeevruchten  

Salade van pomodori tomaat, mozzarella en basilicum  

Fetakaas in kruidenolie  

Pastasalade met garnalen en tonijn  

 

Warme gerechten 

Macaroni met originele bolognese saus  

 

Bij gerechten  

Ciabatta  

Kruidenboter  

  

Prijs per persoon € 24,50  
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  Berlin Buffet Blini 15 

Koude gerechten   

Heringstipp  

Gurkensalat  

Nudelsalat  

Krautsalat  

Blattsalat  

Kartoffelsalat  

 

Warme gerechten  

Spießbraten  

Fischfrikadelle  

Bratwurst mit Sauerkraut  

Schnitzel met Pfeffer oder Rahmsauce  

Zigeunersauce  

Salzkartoffeln  

Bratkartoffeln  

 

Bij gerechten 

Braßbrot  

Gewürzbutter  

  

Prijs per persoon € 27,50  
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  Venezia Buffet Blini 13 

 Koude gerechten 

Gerilde Zucchini (courgetteschijven)  

Gegrilde oesterzwammen  

Olijvenmix in knoflook  

Frutti di Mare Mista  

Salade van verse zeevruchten  

Gedroogde tomaten  

Zwarte olijven met kaasvulling  

Mini paprika, rood met verse fetakaasvulling  

Wijnbladeren gevuld met rijst  

Exotische kipfilet met peppadew  

Groenesalade  

Pastasalade  

 

Warme gerechten 

Spaghetti met originele bolognese  

 

Bij gerechten 

Ciabatta  

Kruidenboter  

  

Prijs per persoon € 28,50  

  


