Met onze uitgebreide buffetten kunt u naar wens uw eigen keuze maken.
Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde
kwaliteit van Marktslagerij Rijkeboer.

Hapjesbuffet
Een combinatie van hapjes en maaltijdbuffet.
-	Trio combinatie salade o.a. boeren-, scharrel-,
huzarensalade en/of Russisch ei rijkelijk op
Bourgondische planken gegarneerd.
- 	Inclusief vers gebakken stokbrood en
kruidenboter
- 	Koud bittergarnituur, een variatie van 10
verschillende soorten koude hapjes op schaal
opgemaakt.
Warme gedeelte
- Snackballetjes in ketjapsaus
- Chickenwings in pittige saus
- Spareribs kluifjes in honing gemarineerd
- Slagersbonbons met Piri-Piri saus of
	gesneden beenham in beenhamsaus
(apart geserveerd)

Oosters buffet
-	Oosterse salade, op basis van rauwkost
- 2 soorten kroepoek
-	Garnituur: gebakken uitjes, atjar tampoer,
sambal en ketjap
- Satésaus
Warme gedeelte
- Bami goreng
- Nasi goreng
- Balletjes in ketjapsaus
- Saté in satésaus
- Babi of ajam pangang
- Kip in chili-ananassaus
Inclusief bordjes, bestek en servetten.

Inclusief bordjes, bestek en servetten.

Vanaf
15 personen

172.50

Stamppotbuffet
Een buffet wat een ieder wel aanstaat en wat
in elk jaargetijde past. Stampotten afhankelijk
van het jaargetijde, bijvoorbeeld chinese
koolstamppot, altijd erg lekker en heel goed te
combineren.
Stamppotten
- Een variatie van 3 soorten stamppot
-	Een variatie van 4 soorten vlees o.a.
gehakballetjes in grootmoedersjus,
runderstoofschotel, gebakken speklapjes,
gebraden procureurlapjes en uiteraard
gebakken spekjes.
Aanvullend
Diverse tafelzuren/sauzen.
Inclusief bordjes, bestek en servetten.

Vanaf
20 personen

318.00

All-in van de Chef
Een variatie van de chef met ons motto “voor ieder
wat wils”
-	Trio combinatie salade o.a. boeren-, scharrel-,
huzarensalade en/of Russisch ei rijkelijk op
Bourgondische planken gegarneerd.
-	Inclusief vers gebakken stokbrood en
kruidenboter
Warme gedeelte
- Hollandse nasi en bami goreng
- Wokschotel met reepjesvlees en groente in
woksaus
- Kip in kerriesaus
- Boerenstoofpotje
- Balletjes in saté- of ketjapsaus
- Gebakken aardappelpartjes
- Gesneden rollade in boerensaus
- Vers fruit cocktail als dessert
Inclusief bordjes, bestek en servetten.

Vanaf
15 personen

187.50

Vanaf
20 personen

338.00

Drankenpakket Totaal
Het All-in Drankenpakket is 8,50 per persoon.
Hiervoor krijgt u een ruime hoeveelheid drinken
aangeleverd waarvan u onbeperkt gebruik
mag maken tijdens uw barbecue of buffet. Alle
ongeopende producten en statiegeld artikelen
moeten retour. Voor 8,50 bent u dus geheel
ontzorgd. Alles wordt gekoeld aangeleverd. Vanaf
20 personen en alleen in combinatie met een
buffet, Egberts groepsbarbecue ‘all-in standaard’,
Egberts groepsbarbecue ‘all-in De Luxe’ of een
hapjesbuffet.
Non-alcoholische dranken:
• Coca cola
• Coca cola light
• Fanta Orange
• 7up
• Spa rood
• Spa blauw
• Dubbel Friss
• Rivella
• Ice Tea
• Amstel Radler 0,0%

Alcoholische dranken:
• Amstel bier
• Witte wijn
• Rosé
• Rode wijn
Vanaf 40 personen en tegen een meerprijs van
2,50 per persoon kan u bier van de tap krijgen! U
krijgt een complete tap met toebehoren geleverd
met daarbij natuurlijk voldoende fust bier. Ook
hier geldt, alles (gebruikt en niet gebruikt) gaat
retour.

Per persoon

8.50

Onderstaande artikelen kunnen
bij worden besteld:
• Glazen pakket
+ 0,75 p.st.
• Koelbuffet
50,• Meerprijs tapbier i.p.v. flesjes
+ 2,98 p.p.

