Koude en warme buffetten:
•
•
•
•

Buffetten zijn vanaf 20 personen te bestellen.
Geen 20 personen? Kijk dan bij onze groepsmenu’s
Zelf samenstellen? Ons advies: Voor een hele maaltijd minimaal 8 items
Gerechten wisselen in een buffet? JA, dat mag! De prijzen staan erbij.

Colors pasta buffet
Diverse soorten brood zoals focaccia en Turkse pide met tapenade en aïoli
(v)
Penne uit de oven met broccoli, boontjes, mascarpone, cherrytomaat (v)
Fussili met pesto, cherrytomaat, reepjes Parmaham, champignons
Macaroni bolognese, met kaas gegratineerd in de oven
Pasta met rivierkreeftstaartjes, cherrytomaat, courgette, kruidenkaas
Frisse salade met diverse slasoorten, tomaat, komkommer, paprika,
cherrytomaat, pijnboompitten en dressing van groene kruiden (v)
Totaal, per persoon

Colors vegetarisch buffet
Diverse soorten brood zoals focaccia en Turkse pide met tapenade en aïoli
(v)
Kisir, Turkse salade van bulgur, ui, tomaat, munt en komkommer (v)
Frisse salade met diverse slasoorten, tomaat, komkommer, paprika,
cherrytomaat, pijnboompitten en dressing van groene kruiden (v)
Indonesische telor kerrie, kerrie-ei in een saus van kerrie en kokos (v)
Gado gado, Indische salade van diverse soorten groenten, taugé en
komkommer, geserveerd met pindasaus en emping (v)
Pastaschotel uit de oven met broccoli, boontjes, mascarpone, cherrytomaat
(v)
Champignons op Spaanse wijze, met knoflook, peterselie en koriander (v)
Witte rijst (v)
Franse roseval aardappeltjes met rozemarijn gegrild in de oven (v)
Totaal, per persoon
Colors buffet
Diverse soorten brood zoals focaccia en Turkse pide met tapenade en aïoli
(v)
Plateau de charcuterie, diverse soorten vleeswaren uit Zuid-Europa
Fattoush, Libanese salade met komkommer, tomaat, lente-ui, rode pesto,
Parmezaanse kaas en croûtons (v)
Quinoa-salade met groenten, geitenkaas, munt, koriander en honingtijmdressing (v)
Tortilla Espagnole, Spaanse aardappeltaart met ui en knoflook, geserveerd
met een saus van tomaat en verse salie (v)
Marokkaanse tajine van rundvlees met pruimen en amandelen
Maldivische curry van kikkererwten met mango, pompoen en specerijen (v)

€ 1,25
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,75
€ 1,75
€ 14,75

€ 1,25
€ 2,00
€ 1,75
€ 1,50
€ 2,25
€ 2,50
€ 1,75
€ 1,25
€ 1,50
€ 15,75

€ 1,25
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,75
€ 2,50
€ 2,00

Marokkaanse couscous met fijngesneden groenten en verse kruiden (v)
Aardappelgratin met room, ui en knoflook (v)
Totaal, per persoon

Colors Europees buffet
Stokbrood met aïoli en tapenade
Scandinavische aardappelsalade met rode biet en haring
Panzanella, Italiaanse broodsalade (v)
Belgische stoofschotel van rundvlees, Belgisch bier, appel en ontbijtkoek
Provencaalse visstoofschotel van diverse soorten vis, courgette, aubergine,
tomaat, provencaalse kruiden
Moussaka, griekse ovenschotel met courgette, aubergine, en feta (v)
Franse rosevalaardappeltjes, met rozemarijn gegrild in de oven (v)
Penne met pesto en cherrytomaat
Totaal, per persoon
Colors Afrikaans buffet
Marokkaans brood met humus (v)
Marokkaanse tomatensalade met paprika, lente-ui en komijn (v)
Couscoussalade met sinaasappel, munt, bleekselderij en hazelnoot (v)
Drumsticks met Noord-Afrikaanse marinade van heel veel specerijen
Zuid-Afrikaanse bobotie, gehaktbrood
Marokkaanse tajine van rundvlees met pruimen en amandelen
Meervalfilet in een tropische kokossaus uit Zanzibar
Ghanese pompoencurry met linzen (v)
Saffraanrijst (v)
Totaal, per persoon
World Food buffet
Diverse soorten brood zoals focaccia en Turkse pide met tapenade
en aïoli (v)
Dungesneden Italiaanse parmaham met in witte port gemarineerde
meloenbolletjes
Huisgemarineerde Noorse graved lachs (zalm) met mosterd-dilledressing
Salade caprese, van tomaat, mozzarella en basilicum (v)
Griekse salade met diverse slasoorten, tomaat, komkommer, feta, rode ui
en olijven (v)
Op Spaanse wijze bereide gehaktballetjes in een pittige tomatensaus
Puntjes quiche van cherrytomaat, verse basilicum met geitenkaas (v)
Braziliaanse visstoofschotel van diverse soorten vis, mosselen en gamba’s in
saus van kokos, tomaat en paprika
Pesto-aardappeltjes uit de oven (v)
Gele rijst met zongedroogde tomaat en pijnboompitjes (v)
Totaal, per persoon

€ 1,50
€ 1,50
€ 19,25

€ 1,25
€ 2,25
€ 2,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,75
€ 1,75
€ 16,50

€ 1,25
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 1,75
€ 1,75
€ 17,75

€ 1,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,75
€ 1,50
€ 1,75
€ 18,50

Colors Aziatisch buffet
Kroepoek, casavechips, pappadum, emping (v)
Roedjak, Indische salade van komkommer, mango, appel en ketjapdressing
Vietnamese salade van chinese kool, wortel, bleekselderij, korinader, munt,
pinda’s en Vietnamese dressing
Indonesische saté, geserveerd met satésaus en atjar tjampoer
Kao Soy, Thaise kipstoofschotel met kokosmelk
Cambodjaanse gele curry van verschillende soorten groenten
Zalmcurry van zalm, broccoli, kokosmelk
Witte rijst (v)
Eiermie (v)
Totaal, per persoon
Eventuele uitbreidingen: (prijs per persoon)
• Seizoenssoep, 2 dl p.p. (v)
• Surinaamse pindasoep, 2 dl p.p. met kipfiletreepjes
• Indiase mulligatawny, currysoep, 2 dl p.p. (v)
• Thom kha kai, Thaise kokossoep met kip, 2 dl p.p.
• Wraps (koud geserveerd, ½ wrap per persoon) met
aïoli/carpaccio/rucola, kruidenkaas/zalm/rucola/pijnboompit
• Salade van gegrilde courgette met spinazie, kikkererwten en zachte
geitenkaas (v)
• Visschotel met sushi van rauwe tonijn en komkommer,
huisgemarineerde graved lachs (zalm) en sashimi van rauwe tonijn,
geserveerd met Kikkoman sojasaus en wasabicrème
• Varkenshaasmedaillon met een saus van oesterzwammen en
kastanjechampignons
• Mexicaanse wrap gevuld met kidneybonen, mais, geraspte kaas en
paprika, geserveerd met guacamole en crème fraîche (v)
• Indonesische rendang, gestoofd rundvlees met kokos geserveerd
met seroendeng
• Cubaanse lamsstoofschotel met serranoham, geroosterde paprika
en tomaat
• Antilliaanse kip met paprika en pruimen

€ 0,75
€ 1,50
€ 1,50
€ 3,00
€ 2,25
€ 2,00
€ 3,25
€ 1,25
€ 1,00
€ 17,25

€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 1,75
€ 2,25
€ 3,00
€ 3,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,25
€ 2,75

Colors desserts:
Je maakt een keuze uit onderstaande desserts.
Optie 1: je kiest 2 dessert-items: € 4,75 per persoon
Optie 2: je kiest 3 dessert-items: € 6,75 per persoon
Optie 3: je kiest 4 dessert-items: € 8,00 per persoon
Colors taarten
Engelse appelcrumble van Elstar en meel van molen de Vlijt
Engadiner nusstarte, Zwitserse walnotentaart
Kladkaka, zachte Zweedse chocoladetaart
Amerikaanse red velvetcake met Oreo-buttercream
Turkse walnotentaart met honing
Browniecheesecake met frambozen
Amerikaanse brownie van pure chocolade en pecannoten
Canadese perzikcobler, warme perzik met een heerlijke korst
Colors mousse
Hollandse hangop met vanille (met aardbei in het seizoen)
Italiaanse tiramisu met cantucini-koekjes
Indiase shikrand, hangop met saffraan, pistache en verse mango
Mousse van vanille en witte chocolade
Pure chocolademousse
Colors vers fruit
Marokkaanse sinaasappel-dadelsalade
Salade van diverse soorten vers fruit
Tanzaniaanse ananassalade met honing en room
Mojito fruitsalade met tropisch fruit, witte rum en munt
IJSKOUDE optie
Omelet siberiènne. Een feestelijke ijstaart omwikkeld met cake en gebrand eiwitschuim

€ 2,25

