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Dinerbuffet 'Jacob Molenaar' - € 47,50 p.p. 

Buffetten worden geserveerd vanaf 30 gasten, standaard in een 

informele setting (statafels en enkele zitjes). 

 

Koude gerechten: 

Salade van roseval-aardappel met roosjes parmaham 

Huisgemaakt rilette van gans met veenbessencompote 

Diversiteit aan salades en cruditées  

Risotto salade di Mare 

Gepocheerde Schotse zalm en gerookte vissoorten 

Carpaccio van Amerikaans weiderund met truffeldressing 

Stokbrood en broodsoorten met roomboter 

 

Warme gerechten: 

Poulet Noir uit de oven met romige dragonsaus 

Getrancheerde ossenhaas met rode wijnsaus 

Gebakken rode mul met groene groenten 

Roergebakken gamba's met oriëntaalse groenten 

Gestoomde rijsttimbaaltjes met noten en zuidvruchten 

Aardappeltaartjes met Old Amsterdam 
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Dinerbuffet 'Mediterraan' - € 38,00 p.p. 

Buffetten worden geserveerd vanaf 30 gasten, standaard in een 

informele setting (statafels en enkele zitjes). 

 

Koude gerechten: 

Tomaten met mozzarella en basilicum 

Gemarineerde artisjokken 

Diverse salades en cruditées 

Vitello tonnato 

Carpaccio van tonijn,zalm en harder 

Mediterrane vleeswaren 

Stokbrood en broodsoorten met roomboter 

 

Warme gerechten: 

Geroosterde aardappelen met mediterrane kruiden 

Gorgonzola Penne regatte uit de oven 

Taart van gegrilde groenten met chèvre caprifeuille 

Mediterrane visschotel 

Coq au vin 

Albondigas in Spaanse amandelsaus 

 

Aanvullingen: 

Soep € 4.50 

Cevenne uiensoep; Catalaanse vissoep of Minestrone 

 

Warme gerechten: 

Osso bucco € 6,00 

Kip met knoflook en citroen € 5.00 

Gamba's à la plancha € 6.00  
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Dinerbuffet 'Messah' - Libanees vriendschapsmaal - € 40,00 p.p. 

Vanaf 30 gasten. Onze dinerbuffetten  worden standaard op een buffet 

geserveerd, met voor gasten een informele opstelling (statafels en 

enkele zitjes). 

 

Soep: 

Harira soep(vegetarische soep) - Marokko 

 

Koude gerechten: 

Hummus(kikkererwtendip) - Syrië 

Baba ghanoush(gekruide auberginedip) - Israel 

Muhammara(zongedroogde rode paprika dip) - Syrië 

Jajek(komkommer,munt,yoghurtsalade) - Syrië 

Feta salade(tomaten, feta salade) Turkije 

Tabouleh(bulgur,munt en peterselie salade) - Syrië 

Fatoush(postelein,tomaat,komkommersalade) - Syrië 

Sucmic Kufta(aardappel-bulgurcakejes) - Armenië 

Marokkaans en Turks brood 

 

Warme gerechten: 

Borek(filodeeg pakketjes gevuld met spinazie en kaas) - Turkije 

Kousa bil leban(courgette gevuld met lamsvlees in yoghurtsaus) - 

Syrië 

Farrouj Meshwi(geroosterde kip met knoflook en citroen) - Libanon 

Dawood Basha(Libanese rundergehaktballen in tomatensaus) - Libanon 

Moussaka(aubergine in tomatensaus) - Libanon 

Samak bil tahini(vis in tahinisaus) - Libanon 

Murabyan(Gamba's Abu Dhabi) - Kuwait 

 

Thee: 

Muntthee - Marokko 
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Dinerbuffet du Chef - € 34,50 p.p. 

Verrassingsbuffet met koude en warme gerechten aangepast aan het 

seizoen, geserveerd vanaf 50 gasten, standaard in een informele 

setting (statafels en enkele zitjes). 

 

 

Dinerbuffet Maatwerk - € 48,50 p.p. 

Richtlijn, nadere invulling en prijs volgt in overleg met de chef-

kok. 

 

Buffetten worden geserveerd vanaf 30 gasten, standaard in een 

informele setting (statafels en enkele zitjes). 

 

De wensen van eventuele vegetariërs worden in de regel in het buffet 

verwerkt, voor gasten met allergieën wordt in principe apart 

gekookt. 
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Dessertbuffet - € 15,00 p.p. 

Vanaf 30 gasten. 

 

Diverse mousses en bavaroises 

Vers gedraaid roomijs en sorbet 

Plateau met vers seizoensfruit 

Assortiment aan huisgemaakte taarten 

Italiaanse tiramisu met karamelsaus 

Luchtig geslagen room 

 

 

Grand Dessert - € 18,50 p.p. 

Vanaf 30 gasten. 

 

Luchtige bavaroises en mousses 

Vers gedraaid roomijs en sorbet 

Huisgemaakte taarten, bijvoorbeeld chocoladetaart met noten 

Coupes met seizoensfruitsalade 

Glaasjes met fruitsoepje 

Crème brulée  

Italiaanse tiramisu met karamelsaus 

Toren van gevulde soesjes 

Luchtig geslagen room 


