U kunt uw gewenste buffet
bij ons zelf samenstellen.
Onderstaand enkele voorbeelden.
Buffet 1

Koud en Warm buffet

€ 12,- p.p.

Buffet 2

Hapjesbuffet

€ 13,- p.p.

Buffet 3

Koud en Warm buffet

€ 16,50 p.p.

*Koude schotel (uit eigen keuken) *Gevuld ei *Gevulde tomaat (keuze uit vlees of vis)
*Rauwkostschotel (2 soorten) *Ham-Asperge rolletje *Zalmrolletje met kruidenkaas
*Rolladelapjes (warm) met saus *Fruitschotel (3 soorten) *Uitjes Monegask *Paté
*Cocktail saus *Basilicumsaus *Stokbrood *Roggebrood *Kruidenboter *Garnering

Hoogstraat 22 Slek-Echt

*Tasje rookvlees met Filet American *Blokje kaas met ananas *Gehaktballetjes
*Spiesje Gerijtomaat/Kaas/Druif *Katenspek met roggebrood *Hoofdkaas *Grilworst
*Kroontje gevuld met tonijn *Boerenmetworst met augurk *Cocktailsaus *Mosterd

BEZORGSERVICE

*Koude schotel (uit eigen keuken) of Vis koude schotel (zalm of tonijn)
*Gevuld ei *Gevulde tomaat (keuze uit vlees of vis) *Ham-Asperge rolletje *Uitjes Monegask
*Warme beenham met saus *Zalmrolletje met kruidenkaas *Drumsticks *Macaroni salade
*Rauwkostschotel (2 soorten) *Fruitschotel (2 soorten) *Stokbrood *Kruidenboter
*Mini broodjes *Cocktail saus *Basilicumsaus *Garnering

Buffet 4

De Luxe (koud en warm)

€ 18,50 p.p.

Buffet 5

Boerenbuffet

€ 18,50 p.p.

*Koude schotel (uit eigen keuken) *Vis koude schotel (zalm of tonijn) *Gevuld ei *Gevulde
tomaat (keuze uit vlees of vis) *Zalmrolletje met kruidenkaas *Kipsalade met vruchten
*Uitjes Monegask *Drumsticks *Fruitschotel (3 soorten) *Ham-Asperge rolletje
*Macaroni salade *Gehaktschijven *Warme beenham of rollade met saus *Kaasplankje
(Brie/ Camembert/ Notenkaas/ Port Salut/ Boursin) *Rauwkostschotel (2 soorten)
*Cocktailsaus *Basilicumsaus *Stokbrood
*Kruidenboter *Roggebrood *Mini broodjes *Garnering

*Koude schotel (uit eigen keuken) of Tonijnschotel
*Gebraden gehakt *Kipspiesjes *Paté *Gevuld ei *Ham-Asperge rolletje *Grilworst
*Boerenmetworst hoorntje met augurk *Hoofdkaas *Baconlapjes *Drumsticks
*Gehaktballetjes *Zalmrolletje met kruidenkaas *Kaasblokjes *Kipsalade
*Uitjes Monegask *Kipfilet lapjes *Kaasplankje *Mini broodjes * Toastjes
*Roggebrood *Cocktailsaus *Basilicumsaus *Boter *Mosterd

Buffetten zijn mogelijk vanaf 10 personen.
Tijdig reserveren is hiervoor noodzakelijk.
(minimaal één week van tevoren)
Betaling dient te geschieden:
50% bij aanvraag en 50% bij aflevering!!!

CATERING

Openingstijden:
Broodjesbar - Catering

Woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.
Telefonisch bereikbaar vanaf 9.00 uur.
Keuken geopend tot 22:00 uur.

Hoogstraat 22 - Slek-Echt
0475-481229
Prijslijst vanaf 1 mei 2019,
alle eerdere prijslijsten komen hiermee te ver vallen.
Verder komt per 1 mei 2019 onze spaarkaar t te ver vallen,
volle kaar ten kunnen nog tot 31 mei 2019 worden ingeleverd.

www.elknobo.nl

0475-481229

