Catering by café ’t Spatje.
Willemruysplein 6/8/10.
3333BX, Zwijndrecht.
cateringbyspatje@outlook.com
www.facebook.com/cateringbyspatje
www.cateringbyspatje.nl
Buffetten in ’t Spatje
Wilt u tijdens uw feest in café ’t Spatje uw gasten een heerlijke hapje eten voorschotelen?
Wij zorgen voor compleet verzorgde buffetten tijdens uw festiviteiten in ons partycentrum.
Ons assortiment bestaat uit verscheidene buffetten zoals Italiaans, Duits of gewoon Hollandse pot.
Alle buffetten bestaan uit een koud gedeelte, warm gedeelte, heerlijke soep en een lekker dessert.
In plaats van een dessert kunnen wij ook zorgen voor een heerlijk dessert buffet.
Wij verzorgen buffetten vanaf minimaal 20 personen tot maximaal 60 personen.
Hollands buffet
Koud:
Gemengde salade
Verscheidene tafelzuren
Meloen met ham
Huisgemaakte huzarensalade
Gevulde eieren
Stokbrood met smeersels

Warm:
Rauwe andijvie stamppot met spekjes
Hutspot
Spruitjes stamppot
Rookworsten
Gehaktballen in jus
Speklappen

Soep:
Groentesoep/tomatensoep

Dessert:
Vanille-ijs met advocaat, chocoladesaus,
slagroom en boerenjongens
Duits buffet

Koud:
Kartoffelsalade
Frisse witte koolsalade
Schwarzwalder schinken met meloen
Rundvleessalade met beenham
Kaiserbroodjes met smeersels

Warm:
Gröstl met spiegeleieren
Zuurkool
Braadworsten
Schnitzels
Rundrollade uit de oven
Groene boontjes met spek

Soep:
Romige mosterdsoep met spekjes

Dessert:
Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom
Italiaans buffet

Koud:
Carpaccio
Salade met Provençaalse groenten
Italiaanse charcuterie
Salade caprese
Koude pastasalade met kip
Brood met smeersels

Warm:
Lasagne
Spaghetti bolognese
Penne a la carbonara
Provençaalse balletjes gehakt
Aardappelen uit de oven
Aubergine met parmezaan

Soep:
Italiaanse minestrone soep

Dessert:
Tiramisu

Spaans buffet
Koud:
Gemarineerde olijven
Frisse tomatensalade
Tonijnsalade
Gevulde champignons
Spaanse vleeswarenschotel
Brood met smeersels

Warm:
Paella met garnalen en kip
Pittige drumsticks
Gehaktballetjes in tomatensaus
Patatas Bravas
Groenten stoofschotel
Make your own wrap

Soep:
Spaanse tomatensoep met chorizo

Dessert:
Crème Catalana met slagroom
Grieks buffet

Koud:
Tomatensalade
Komkommersalade
Tonijnsalade
Tzatziki
Witte koolsalade
Brood met smeersels

Warm:
Moussaka
Giros met rode ui
Gehaktballetjes in tomatensaus
Tomatenrijst
Gemarineerde kip
Souvlaki

Soep:
Griekse witte bonen soep

Dessert:
Griekse yoghurt met honing, vers fruit en
rozijnen

Tex-Mex buffet
Koud:
Warm:
Amerikaanse coleslaw
Chili con carne
Ceasar salade
Buffalo wings
Nacho´s met verscheidene dipsauzen
Onion rings
Mexicaanse gemengde salade
Aardappelwedges
Texaanse aardappelsalade met spekjes
Cajun kip op maïs en doperwten
Brood met smeersels
Make your own burrito
Soep:
Broccoli roomsoep met croutons

Dessert:
Brownie met vanille roomijs en slagroom.
Oosters buffet

Koud:
Zoetzure komkommersalade
Aziatische salade
Oosterse gerookte zalm met salade
Atjar tjampoer en kroepoek
Brood met smeersels

Warm:
Bami
Nasi
Saté in pindasaus
Kipfilet in knoflook botersaus
Babi pangang
Diverse groenten uit de wok

Soep:
Oosterse kippensoep

Dessert:
Mango met geraspte kokos en vanille ijs

Dessert buffet
Verscheidene soorten bavarois
Verscheidene soorten ijstaart
Huisgemaakte brownies

Slagroomsoezen met chocoladesaus
Vers gesneden fruit
Diverse mini gebakjes

