BUFFETTEN FONTEIN
In eigen keuken worden al onze buffetten vers
voor je bereid. Van hapjes om van te blijven
pikken tot een lekker lange zit, alles is mogelijk. We zetten onze toppers voor je op een rij.
Iets te vieren met vrienden, familie of collega’s? Dan ben je bij ons aan het goede adres.
In een buffetvorm serveren we verschillende
koude en warme gerechten. Er is voor ieder
budget een optie beschikbaar.
De buffetten worden uitsluitend op reservering geserveerd. Het aantal deelnemers kan
nog tot 3 dagen voor de reservering worden
aangepast.
Denk ook eens aan de mogelijkheden om je bezoek uit te breiden met een rondleiding door de
brouwerij of een wandeling in onze omgeving.

Traditioneel buffet

Boerenhapjes buffet

Vanaf 15 personen mogelijk

Vanaf 15 personen mogelijk
Alle hapjes worden koud geserveerd

Koude schotel
Gevulde tomaat
Asperges/ham rolletjes
Limburgse pickles en tafelzuur
Fruitsalade
Witte kool salade
Pasta salade
Farmersalade
Wit en/of bruin stokbrood met kruidenboter
Warm vlees:
Keuze uit: zuurvlees, goulash, hete kip, gehaktballetjes in tomatensaus
of vegetarische balletjes in een paprika-tomaat saus.
(vanaf 25 personen 2 soorten mogelijk)

Belegd zwartbrood met kaas/rauwe ham/
boerengehakt
Gebakken spek
Gegrilde drumsticks
Gegrilde ribjes
Gegrilde gehaktballen
Koude schotel
Gekookte eieren
Asperge/ham rolletjes
Witte kool salade
Pasta salade
Diverse sausjes
Limburgse pickels en tafelzuur
Wit en/of bruin stokbrood met kruidenboter
Fruitsalade

€ 17,50 pp

€ 16,50 pp
Boerenbuffet, uitgebreid met warm vlees*
19,50 pp

Uitbreiding vis

Uitbreiding vis

Gerookte makreel
Gerookte zalm
Gegarneerd met garnalen en whiskysaus

Gerookte makreel
Gerookte zalm
Gegarneerd met garnalen en whiskysaus

€ 5,95 pp

€ 5,95 pp
* Warm vlees: keuze uit zuurvlees, goulash, hete kip,
gehaktballetjes in tomatensaus of vegetarische balletjes
in een paprika-tomaat saus

Limburgs buffet

Italiaans buffet

Vanaf 20 personen mogelijk

Vanaf 25 personen mogelijk

Romige mosterdsoep

Warme pasta bolognese

Limburgs zuurvlees
Aardappelkroketjes
Limburgs plenkske met diverse kaas en vleessoorten (val dieu, rommedoe, rauwe ham,
gehakt en spek)
Limburgse pickles en tafelzuur
Witte koolsalade
Boerenbrood, roggebrood en bostelbrood*
Limburgse mosterd en roomboter

Warme pasta met vissaus

€ 21,95 pp

€ 18,95 pp

* Bostel is de naam voor de graanresten die
overblijven na het brouwen van bier. Bakkerij Aroma uit Landgraaf maakt speciaal voor
ons een heerlijk, luchtig brood met onze eigen
bostel

Voedselallergie of vegetariër? Geef dit bij het
maken van de reservering meteen aan, dan
kunnen we hier rekening mee houden.
Informeer ook naar onze verschillende opties
voor afkoop van drankjes tijdens je verblijf
bij ons.

Warme pasta carbonara
Gemengde salade
Tomaten salade met olijven en mozzarella
Ciabatta en stokbrood
Tapenade en kruidenboter
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