AMUSE BBQ BUFFET
Geniet, relax en laat ons u verrassen
met een mooie informele catering

Met het amuse bbq buffet geniet u met uw vrienden of familie van een relaxte
middag of avond. Wij komen bij u langs op elke gewenste locatie en zetten
van tevoren alles neer, zo staat alles netjes als uw gasten arriveren.
Wij plaatsen een mooi buffet van biologische topkwaliteit op een door u
gewenste plek. Deze plek wordt gebruikt voor het voorgerecht en voor de
bijgerechten. Het is handig om deze artikelen te plaatsen in de buurt van de
drankjes. In overleg plaatsen wij een buffettafel waar de gerechten op
gepresenteerd worden.
Na de voorgerechten komen wij gedurende de avond/middag bij u en uw
gasten langs met een zestal bordjes met specialiteiten. Samen met de
bijgerechten zult u meer dan voldoende gegeten hebben.
Eventueel kunnen wij nog een dessert verzorgen.
Wij komen graag van tevoren persoonlijk langs om de locatie te bekijken,
de details door te spreken en persoonlijk kennis te maken.
Alle afwas nemen wij weer mee of komen we in overleg later
weer vuil retour halen.
De scharrelslager Michel Welling
Voorbaan 5 - 1271 RR Huizen - Tel. 035-5253415
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VOORGERECHTEN:
*Fraai opgemaakte schotel met carpaccio van ossenhaas met verse ruccola,
parmezaanse kaas, pijnboompitjes en een fijne dressing
*Opgemaakte schotel met warm gerookte lepelzalm geserveerd met
vers gebakken biologisch brood
AMUSEGERECHTEN:
*Biefstuk spiesje met rundvleessalade en romige knoflooksaus
*Yakitori spiesje van kipdijfilet met Japanse saus en een
frisse salade met gerookte kipfilet
*Mini broodje culinaire runderburger met truffel mayonaise
*Spiesje van gemarineerde garnalen, zalmsalade en romige cocktailsaus
*Spiesje van kebab met aardappelsalade en smokey bbq saus
*Spiesje van lamsbiefstuk met pastasalade en knoflook - tijm saus
BIJGERECHTEN:
*Assortiment van biologisch brood met aioli, rouille en tappenade
*Gelderse rauwkost salade
*Vers Fruit salade
*Plateau met Nederlandse biologische kazen
*Vers fruit salade
Bovenstaand buffet is inclusief:
Kok & bediening, BBQ, tafels en alle benodigdheden, borden en bestek
bezorgen en afhalen hardware, op- en afbouw van materialen,
reiniging borden en bestek.

