Wereld buffet Italiaans,
Antipasti voorafgaand aan het buffet tijdens de borrel:
Knapperige deeg stengels met gedroogde ham, focaccia brood met; aiolie, pesto en
zongedroogde tomaten tapenade.
Olijven en gedroogde ham en worst
Geserveerd om olijvenhouten planken.
Als buffet vorm opgesteld:
Voorgerechten:
Vitello tonato,
Dungesneden kalfsvlees met tonijn mayonaise, kappertjes en oude kaas.
Carpaccio,
Rauw dungesneden vlees van het rund met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes en
truffel mayonaise.
Italiaanse rauwkostsalade,
Met olijven, gepofte paprika, Parmezaanse kaas en noten.
Salade caprese,
Tomaat, mozzarella en pesto.
Rustieke broden met aiolie, tomaten tapenade en luchtige huisgemaakte kruidenboter.
Warme hoofdgerechten:
Spaghetti bolognese.
Penne carbonara.
Traditionele lasagne.
Polpette al pomodore authentieke Italiaanse gehaktballetjes in tomaten basilicum saus.
Vegetarische lasagne met lagen van aubergine en courgette.
Dessert:
Limocello cheescake.
Tiramisu.
Panna cotta.
Italiaanse gelato ijs.

Wereld buffet rijsttafel Bali,
Voorafgaand aan het buffet tijdens de borrel:
Rissolles, loempia of soto ayam (indonesische kippensoep)
Als buffet vorm opgesteld:
Voorgerechten:
Gado gado salade.
Atjar van komkommer.
Warme hoofdgerechten:
Daging semur.
Babi pangang.
Sate ajam.
Ayam goreng.
Bij gerechten:
Nasi goreng.
Bami goreng.
Witte rijst is op aanvraag.

Dessert:
Tropische fruitsalade.
Spekkoek.
Pisang goreng.
Mango, vanille en chocolade ijs.

Wereld buffet Hollands,
Voorafgaand aan het buffet:
Warme appelbol met vanille saus.
Als buffet vorm opgesteld:
Warme hoofdgerechten:
Boerenkool.
Hutspot.
Zuurkool stamppot.
Worst in jus.
Gehaktbal in jus.
Hachee.
Koude bijgerechten:
Gestoofde peren.
Appelcompote.
Grove mosterd.

Dessert:
IJstaart van kaneel en roomijs.
Warme kersen.
Perentaart.

Wereld buffet Amerikaans,
Voorafgaand aan het buffet:
Koffie of thee in kartonnen bekers zoals Starbucks met daarbij een donut of cheescake.
Als buffet vorm opgesteld:
Voorgerechten:
Ceaser salade,
Heerlijk frisse salade met gegrilde kip, oude kaas, pijnboompitten en ansjovis dressing.
Coleslaw,
Verschillende dungesneden witte kool, appel en wortel aangemaakt met creme fraiche en
mayonaise.
Main dishes: (warme hoofdgerechten)
Spare ribs, in mooie porties geneden zodat ierdereen een stukje kan pakken.
Buffalo wings, lekkere malse kipkluifjes met buffalo kruiden.
Chees burgers, direct van de BBQ.
Pulled chicken, met broodje.
Fish cakes, Amerikaanse vis taartjes van zalm met verse tuinkruiden.
Slides: (bij gerechten)
Mais kolven.
Aardappel wedges.
Amerikaanse groenten mix
Dessert:
American apple pie.
Cheescake
Donuts.
Muffins.
Brownie.
Diverse amerikaanse ijstaarten.

Wereld buffet Engelse high tea,

Luxe belegde broodjes met broodjes met: gezond, zalm met tzatziki, carpaccio en kip pesto.
3 laags club sandwiches.
Scones met clotted cream en sinaasappel marmelade.
Quiche met tomaat, kaas en gerookte spek.
Chocolade muffins.
Peren taartjes met slagroom.
Havermout koekjes en brownie.
Fruit tarteletje.
Boerenyoghurt met mango compote.
Koffie of thee is inclusief.

