


BUFFETARRANGEMENTEN

Mini broodjes assortiment met kruidenboter, 

olijventapenade en truffelcrème 

Gemengde salade met huisdressing 

Rauwkostsalade met French dressing 

Garnalensalade met whiskeysaus 

Wilde rijstsalade met kerrie, kokos, kip en doperwtjes 

Parelcouscous salade met witte druiven, feta kaas en 

zoete paprika 

Carpaccio met pesto, pijnboompitten en Parmezaanse 

kaas 

Parmaham met galiameloen 

Piccata milanese 

Gerookte forelfilet en zalmfilet met mosterd dille 

Zonnevisfilet met rivierkreeftjes en spinaziesaus 

Broccoli, courgette , groene asperges en haricots verts 

Huisgemaakte goulash 

Ravioli met champignons en room 

Romige aardappelgratin 

STANDAARD ARRANGEMENT

20 EURO PER PERSOON



BUFFETARRANGEMENTEN

Mini broodjes assortiment deluxe met kruidenboter, 

olijventapenade en truffelcrème 

Diverse paté soorten met cumberlandsaus 

Pastasalade met tonijn 

Griekse salade 

Gemengde salade met huisdressing 

Rauwkostsalade met French dressing 

Vitello tonato 

Verse ananas met gerookte kipfilet en kerrie- 

mangomayonaise 

Kipfilet piri piri 

Pikante spareribs 

Fricandeau met champignonsaus 

Gepocheerde zalmfilet met lente ui, prei en wortel 

Grote gamba’s 

Broccoli

Courgette  

Groene asperges en haricots verts (V) 

Friet 
24,50 EURO PER PERSOON

DELUXE ARRANGEMENT



BUFFETARRANGEMENTEN

Turksbrood, maanbrood, olijventapenade, kruidenboter 

en aioli 

Geitenkaassalade, Salade caprese, Vissalade met 

Noorse garnalen, gerookte forel en gerookte zalm 

Diverse meloen soorten met gerookte ham 

Rundercarpaccio met truffelcrème, rucola en 

Parmezaanse kaas 

Kalkoenfilet gevuld met abrikoos, krenten en 

dragonmayonaise 

Gemarineerde zalmfilet met limoenmayonaise 

Beenham met pepersaus 

Gehaktballetjes met pikante tomatensaus en 

gesmolten kaas

Varkenssaté met pindasaus 

Speenvarkenfilet met Serranoham en rode pesto crème 

Chicken wings in ketjap marinade 

Tagliatelle aglio olio met scampi 

Coquilles met zoetzure groenten 

Gekruide pandanrijst, Patatas bravas 

30 EURO PER PERSOON

XXL ARRANGEMENT



INCLUSIEF 

De buffetarrangementen zijn inclusief borden, bestek en 

buffettafels.  

 

MINIMALE AFNAME 

Minimale afname van de arrangementen is 40 personen. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.  

 

DRANKEN 

Genoemde arrangementen zijn exclusief dranken. Voor 

afkoop bier, fris, wijn, koffie en thee rekenen wij 15 euro 

per persoon. U kunt dan onbeperkt bier, fris en wijn 

drinken voor twee uur tussen 17.30 en 19.30 uur. 

 

DIEETWENSEN 

Heeft u een allergie? 

Meld het ons dan houden wij er rekening mee.  

 

VRAGEN OF RESERVEREN 

Heeft u vragen of wilt u graag reserveren, dan horen wij 

dit uiteraard graag van u. U kunt mailen naar 

info@kasteeltuinconcerten.nl of bellen naar het nummer 

van Stichting Helmond City Events 

0492-200020


