
 Oatmössche Buffet 
 
 

Koude gerechten 
 

Oma rundvleessalade 
Pastasalade 

Ei salade 
Oatmössche aardappelsalade met prei   

 Rauwkost 
 

Spaanse ham met klem met meloen  
 
 

Visschotel van  
 

Hollandse haring met uitjes 
Noorse garnalen, tonijnsalade, makreel, 

Gerookte zalm en forel 
 
 

Koude sauzen 
 

Knoflooksaus 
Ravigottesaus 
Cocktailsaus 

 
Bijgerechten 

 
Stokbrood  

Kruidenboter 
Tapenade 

 
 

Warme gerechten 
 

Procureur met gebonden jus 
Biefpuntjes op een bedje van gebakken uien   

Varkenshaas puntjes in roomsaus  
 Verse zalmfilet op een bedje van groente met vissaus 

 
Gebakken aardappelen  

Warm groente met groentesaus 
Frietjes  

 
 

Prijs per persoon : € 27,50 
 
 
 

Brouwerij Buffet  
 

 
Koude gerechten 

 
Oma rundvleessalade 

Pastasalade 
Ei salade met tomaat   

Rauwkost 
Oatmössche aardappelsalade met prei   

  
Haringschotel gesneden uitjes 

Visschotel met zalm, makreel en tonijnsalade 
 

Spaanse ham in klem met meloen 
 
 

Koude sauzen 
 

Knoflooksaus 
Ravigottesaus 
Cocktailsaus 

 
Bijgerechten 

 
Stokbrood gesneden 

Kruidenboter 
Tapanade  

 
 

Warme gerechten 
 

Varkenshaaspuntjes geserveerd in roomsaus 
Kippedij met paprika, cashewnoten en sojasaus    

Vis op een bedje van pasta met vissaus 
Procureur  

Warme groenten met groente saus  
Gebakken aardappelen 

Frietjes  
 

 
Prijs per persoon : € 24,50 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herberg Buffet incl. 
Snackkast  

 
 

Koude gerechten 
 

Oma rundvleessalade 
Pastasalade 

Ei salade 
Oatmössche aardappelsalade met prei   

 Rauwkost 
 

Spaanse ham met klem met meloen  
 

Visschotel van  
 

Hollandse haring met uitjes 
Noorse garnalen, tonijnsalade, makreel, 

Gerookte zalm en forel 
 

Koude sauzen 
 

Knoflooksaus 
Ravigottesaus 
Cocktailsaus 

 
Bijgerechten 

 
Stokbrood  

Kruidenboter 
Tapenade 

 
 

Warme gerechten 
 

Procureur met gebonden jus 
Biefpuntjes op een bedje van gebakken uien   

Varkenshaas puntjes in roomsaus  
 Verse zalmfilet op een bedje van groente met vissaus 

 
Gebakken aardappelen  

Warm groente met groentesaus 
Frietjes  

 
Snackkast 

 
Kippedijspiesje  met satésaus 

Spare-ribs 
Pasta met groente en pittige kip 

Hollandse snack   
  

Prijs per persoon : € 28,50 
 
 

 
 
 

Gasterij Buffet 
 

Koude/warme gerechten 
 

Oma rundvleessalade 
Pastasalade 

Oatmössche aardappelsalade met prei   
 Rauwkost 

Sla met bijpassende garnituur 
 

Spaanse ham in klem met meloen  
 

Kaasplankje (oa. Brie, bleu schimmelkaas) 
 

Carpaccio met Parmezaanse kaas en rucola sla  
Champignons gebakken in  Othmar bierbeslag  

 
Visschotel van  

 
Hollandse haring met uitjes 

Noorse garnalen, tonijnsalade, makreel, 
Gerookte zalm en forel 

 
Koude sauzen 

 
Knoflooksaus, Ravigottesaus, Cocktailsaus 

 
Bijgerechten 

 
Stokbrood, hele Oerbrood  
Kruidenboter, Tapenade 

 
Warme gerechten 

  
Biefstukjes op een bedje van gebakken uien   

Gevulde varkenshaas met bieslook roomkaas   
Hele warme zalmfilet met vissaus 

Thaise kippendij met paprika, cashewnoten en sojasaus    
 

Gebakken aardappelen  
Warm groente met groentesaus  

Frietjes 
 

Champignonssaus 
Rode wijnsaus 

  
Prijs per persoon : € 34,95 

 
 
 


