BUFFETKAART

Buffet Abrona €18,50
KOUDE GERECHTEN

Diverse soorten brood uit Bakkerij Abrona met kruidenboter, roomboter en tapenade
Huzarensalade met charcuterie
Caprese salade met mozzarella, tomaat en basilicum
Pluksla met garnituren: komkommer, tomaat, crouton, ei, spekjes en dressing
WARME GERECHTEN

Huisgemarineerde varkenshaassaté, pindasaus en kroepoek
Kipgyros met pitabroodjes, knoflooksaus en cocktailsaus
Filet van witvis met een kreeftensaus
Gebakken aardappelen met ui en spek (apart geserveerd)
Groentelasagne
Naar wens kan het buffet uitgebreid worden met onderstaande gerechten:
SOEP
Tomatensoep
Groentesoep
Dagsoep

€

4,50

KOUDE GERECHTEN
Bietensalade met geitenkaas en noten
Pasta salade met tonijn
Vitello Tonato: dun gesneden kalfsvlees met een tonijnsaus
Carpaccio van het Waards Rund, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten
Tapasplank met diverse soorten worst, paté en ham
Tapasplank met diverse soorten gerookte vis

€

5,50

WARME GERECHTEN
Boerenstoofpot, rundvlees,aardappelen en groenten
Gemarineerde ossenhaaspuntjes in peperjus
Oerhammetje met ui en kruidensaus
Rijk gevulde paella met chorizo, kip en vis
Zalmzijde in bladerdeeg met grof zeezout

€

6,00

BIJGERECHTEN
Puntzak huisgemaakte friet met mayonaise (2 personen)

€

3,50

DESSERTBUFFET
Roomijs met warme kersen, chocoladesaus, bavarois, vers fruitsalade,
slagroom en zoete lekkernijen van Bakkerij Abrona

€

8,00

Buffet Abrona is beschikbaar vanaf 20 personen. Genoemde prijzen zijn per persoon.
Uitbreidingen op het buffet alleen mogelijk voor de gehele groep.

WWW.HOTELRESTAURANTABRONA.NL

Alleen PIN
of creditcard

SEIZOENS-BUFFETKAART

BBQ-Buffet €24,50
Op ons zonnige terras kunt u genieten een goed glas wijn of een heerlijk witbier van
La Trappe. Voor het ultieme buitengevoel bieden wij u de mogelijkheid om te genieten
van een barbecue op het terras.
Breekbrood uit Bakkerij Abrona met kruidenboter en tapenade
Huzarensalade met charcuterie
Spies van kipdijen met satésaus apart geserveerd
Dé Abrona burger
Pittig gemarineerde steak
Pakketje zalm met dille en citroen
Spareribs
Gegrilde groenten in een foliepakketje
Maïskolf
Puntzak friet met mayonaise

In de donkere dagen van het najaar kunt u genieten van een goed glas wijn of een
glas robijnrood Bokbier. Daar horen natuurlijk Hollands wintergerechten bij.
Rijk gevulde erwtensoep met veel worst en vlees
roggebrood en katenspek

€ 6,50

StamppotBuffet €22,50
Boerenkool stamppot, rookworst en verse worst
Zuurkool stamppot, speklap en ribbetjes
Hutspot, hachee
Huisgemaakte jus met sjalotten
Piccalilly
Amsterdamse uien en augurk

Buffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen. Genoemde prijzen zijn per persoon.
Uitbreidingen op het buffet alleen mogelijk voor de gehele groep.

WWW.HOTELRESTAURANTABRONA.NL

Alleen PIN
of creditcard

