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Buffetten  
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Prijswijzigingen onder voorbehoud 

 

 
 

Dessert of koffie 

 

Dessert Zwartemeer 
• 3 bolletjes ijs 

• Fruit 

• Slagroom  

€ 5 per persoon 
 

 

Dessertbuffet Sportlandgoed 
• Vanille-ijs 

• Aardbei-ijs 

• Aardbei-bavarois 

• Sinaasappel-bavarois 

• Diverse glaasjes gevuld met  
Chocolade, -en bitterkoekjesmousse 

• Apfelstrüdel met vanillesaus 

• Tiramisu 

• Vers fruit en fruitsalade 

• Slagroom 

• Sauzen  

€ 9,50 per persoon 
 

 
Koffie Zwartemeer 
Koffie met heerlijke bonbons 

€ 4,50 per persoon 



 
 

Buffet “Zwartemeer” 

 
• Vers afgebakken stokbrood met  

kruidenboter en tapenade 

• Mosterdsoep met spekjes 

• Rundvleessalade  

• Kartoffelsalade 

• Verse pastasalade met Penne 

• Rauwkostsalade met mesclune sla, rode 
ui en fetakaas 

• Kipsaté met pindasaus en gebakken   
uitjes  

• Zalm-Panga rollen met Hollandaise saus  

• Varkenshaasmedaillons met           
champignonroomsaus  

• Longhaas (rund) op sugar snaps in     
Chimichurri saus 

• Nasi Goreng of rijst 

• Aardappelgratin  

• Frites  

• Gemengde  verse warme groenten   

  
€ 21,50 per persoon (min. 15 pers.) 
 

 

 

 

 

Buffet “Luxe”  

 
• Vers afgebakken stokbrood met  

kruidenboter en tapenade 

• Mosterdsoep met spekjes 

• Haring en gerookte makreel 

• Olijven 

• Serrano-ham met meloen 

• Rundvleessalade  

• Kartoffelsalade 

• Verse pastasalade met Penne 

• Rauwkostsalade met mesclune sla, rode ui 
en fetakaas 

• Kipsaté met pindasaus en gebakken uitjes  

• Zalm-Panga rollen met Hollandaise saus  

• Varkenshaasmedaillons met champignon-
roomsaus  

• Schnitzeltjes met gebakken ui en  
champignon 

• Longhaas (rund) op sugar snaps in  
Chimichurri saus 

• Nasi Goreng of rijst 

• Aardappelgratin  

• Frites  

• Gemengde  verse warme groenten   

 

€ 26,50 per persoon (min. 20 pers.) 

 

 

Buffet “Kids” 

 
Kinderen eten met de ouders mee van het 
koud, -en warm buffet. Het buffet wordt 
extra aangevuld met: kipnuggets, frikandel, 
poffertjes en appelmoes.  

 

Kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis.  

Kinderen  in de leeftijd  van 4 t/m 12 
jaar betalen € 12,50  per kind 

 

 

Stamppotbuffet 
 

• Stamppot Boerenkool 

• Stamppot Hutspot 

• Stamppot Zuurkool 

• Gemarineerde speklapjes 

• Rookworst 

• Procureurlapje 

• Zilveruitjes, augurken en  
Amsterdamse uitjes,   

• Jus, piccalilly, Franse, -en grove  
mosterd 

 

€ 19,50 per persoon (min. 15 pers.) 

 

 

Extra variatie of uitbreiding van onze barbecues en buffetten is in overleg mogelijk.  Het tarief wordt bepaald door de keuze van de gerechten.  


