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Sterslager De Wachter stelt voor : BUFFET KOUD & WARM 
 
 
 

Koud buffet 1: zalmschotel – 17,00 € /pp 

 
VIS: gekookte zalm, gerookte zalm, forel, tomates crevettes, langoustines 
 
Decoratie, brood & sauzen. 
 
 
 

Koud buffet 2 – 20,00 € /pp 

 
VIS: gekookte zalm, gerookte zalm, forel, tomates crevettes 
VLEES: rosbief, varkensgebraad, gerookte hesp met cavaillon, kippenboutjes 
 
Verschillende soorten seizoensgroenten, pastasalades, aardappelsalade, 
decoratie, sauzen & broodjes. 
 
 
 

Koud buffet 3 – 22,00 € /pp 

 
VIS: gekookte zalm, gerookte zalm, forel, tomates crevettes, langoustines 
VLEES: rosbief, varkensgebraad, gerookte hesp met cavaillon, asperges in hesp, 
kippenboutjes. 
 
Verschillende soorten seizoensgroenten, pastasalades, aardappelsla, decoratie, 
brood. 
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Koud buffet 4 – 25,00 € /pp 

 
VIS: gekookte zalm, gerookte zalm, forel, tomates crevettes, langoustines 
VLEES: rosbief, pastrami, gerookte hesp met cavaillon, kippenboutjes, 
hespenrolletjes met asperges 
DESSERT: rijstpap en krieken, chocolademousse. 
 
Verschillende soorten seizoengroenten, pastasalades, aardappelsalade, 
decoratie, sauzen, broodjes. 

 
Koud & Warm buffet 5 – 30,00 € /pp 

 
VIS: gekookte zalm, gerookte zalm, tomates crevettes, langoustines 
VLEES: rosbief, varkensgebraad, gerookte hesp met cavaillon, kippenboutjes 
gehaktballetjes met krieken. 
 
Verschillende soorten seizoengroenten, pastasalades, aardappelsla, decoratie, 
brood 
 
+ 3 warme gerechten naar keuze (zie hieronder) 
 

Warm buffet  - overzicht gerechten 

 
Orloff-gebraad met roomsaus 18,50 euro/kg 
Stoofpotje van kip met bier 18,00 euro/kg 
Visgoulash 26,00 euro/kg 
Vol-au-vent 17,00 euro/kg 
Kalkoenfilet met champignonsaus 19,70 euro/kg 
Kipfilet met currysaus en appeltjes 18,50 euro/kg 
Varkensgebraad met Dijonaisesaus (mosterd) 18,50 euro/kg 
Kabeljauwfilet met Hollandaisesaus 25,90 euro/kg 
Wildragoût 28,00 euro/kg 
Appel + veenbessen 1,00 euro/stuk 
Paling in 't groen dagprijs 
Tong in Madeira 22,00 euro/kg 
Gratinaardappelen 6,00 euro/kg 
Gebakken aardappeltjes 5,00 euro/kg 
Varkenshaasje Grand-Mere 20,80 euro/kg 
Kalkoenfilet met appel en rozijntjes 19,70 euro/kg 
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>>> Alles wordt gratis aan huis geleverd en ter plaatse opgesteld. 
>>> Huren servies tot 60 personen = 60,00 €  
>>> Afwas = 50,00 € 
 
 
>>> Contacteer ons voor meer informatie op het nummer 03/889.06.73 of via 
mail op info@sterslager-dewachter.be.  
 
 
>>> U kan vanaf nu ook uw bestelling doorgeven op volgende manieren: 
        <> Via email (info@sterslager-dewachter.be)  
        <> Via het contactformulier op onze website www.sterslager-dewachter.be 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Johan & Els 
Sterslagerij De Wachter 
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