BUFFETTEN……………. NET EVEN ANDERS

HEUVER-PLAZA

Constantijnstraat 13-15
0548-654271
www.heuver-plaza.nl

HAPJES BUFFET
gehaktballetjes in zoete saus (warm)
kluivertjes (warm), saté stokjes (warm), spare ribs (warm)
Opgemaakte rundvlees salade, Opgemaakte huzaren salade
Stokbrood met kruidenboter,2 soorten rauwkost
Per Persoon € 9.95
OOSTERS BUFFET
Bami, Nasi
Kipfilet in chili ananassaus, Babi Pangang,Kip sukiyaki
Gehaktballetjes in pittige saus
Atjar, Kroepoek
Per persoon € 9.95
STAMPPOT BUFFET
Boerenkool stamppot,Hutspot, Zuurkool stamppot,
Preistamppot of stamppot Spruiten.
Rookworst, Speklapjes of Spareribs,Gehaktballetjes.
Zuurwaren
(15 personen = 2 soorten stamppot naar keuze)
Per persoon € 9.95
ITALIAANS BUFFET
Lasagna, Macaroni, Italiaanse roerbakschotel
Stokbrood met Italiaanse kruidenboter
Pastasalade, Olijfsalade (rauwkost)
Per persoon € 9.95
HAPJESBUFFET KOUD
Stokbrood met kruidenboter
Rundvlees- en salade van het huis
Kippenlevertjes, Hawaï schijfjes, Zalmrolletjes
Gevuld ei, Hartige taart, ,Gevulde hoorntjes, Zalmroosje
Snackballetjes, Ham met asperges, Kippenvinkjes
Per persoon € 11.50

PLAZA BUFFET
Huzarensalade,Rundvleessalade
Stokbrood met kruidenboter,Gebakken aardappeltjes met spek
en ui, Varkenshaas in champignonroomsaus,
Gehaktballetjes in zoete saus,
Spare ribs in pittige saus en 2 soorten rauwkost
Per persoon € 12.50
TAPASBUFFET KOUD
Gazpacho (koude spaanse tomatensoep)
Verschillende soorten tapasspiesjes, Panchetta,
Zongedroogde tomaatjes, peppadews, 3 soorten olijven,
tapenade,gevuld ei, Pinchottes.
Per persoon € 12.50
NIJVERDALS BUFFET
Gebakken aardappeltjes met gemengde groenten,
Beenham in honingmosterdsaus, Rollade in roomsaus,
Kipfilet in satésaus, sperzieboontjes met spek, nasi,
Stokbrood met kruidenboter, en 2 soorten rauwkost.
Per persoon € 12.95
NIEUW!! DE PARTY – PAN
Warme hapjes in een handomdraai op tafel.
De hapjes bestaan uit bijv. spare rib kluifjes, flintstone boutjes,
Kip balletjes, grillschijfjes,mini kip spiesjes en party balletjes.
Dit kan geleverd worden voor maximaal 40 personen.
Deze party komt per pan (20 personen) op € 52,50
Vraag gerust om informatie!
Al onze buffetten worden geleverd vanaf 15 personen.
Borden en bestek zijn niet inbegrepen.
Hiervoor wordt € 1.00 per persoon berekend.

PARTY ?
Heeft u een receptie, een bruiloft, jubileum of een verjaardag?
Een lunch, een buurtfeest, of gewoon een feestje?
WIJ HELPEN U GRAAG HIERAAN EEN CULINAIRE INVULLING TE
GEVEN.
Uiteraard zijn alle buffetsoorten aan te passen naar uw wens.
U zult versteld staan van onze kwaliteit en service.
Heuver-Plaza
Henry en Marja Heuver
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HAPJES

PRIJS

Gevuld ei

€ 1.25 p. st.

Gevuld buideltje

€ 1.25 p. st.

Gevulde tomaat

€ 1.25 p. st.

Gevulde peppadews

€ 3.99

100 gr.

Gevulde hoorntjes

€ 2.49

100 gr.

Kippenvinkjes

€ 1.79

100 gr.

Kippenlevertjes

€ 1.79

100 gr.

Kipballetjes

€ 1.79

100 gr.

Gehaktballetjes div. soorten

€ 1.79

100 gr.

Hawaï schijfjes

€ 1.95

100 gr.

Komkommerschuitjes

€ 2.79

100 gr.

Tapas spiesjes div. soorten

€ 3.25

100 gr.

Zalmbonbons

€ 2.75

50 gr.

Zalmrolletjes

€ 3.29

100 gr.

€ 2.49

100 gr.

Tapashoorntjes

€ 3.99

100 gr.

Zalmroosje op roggebrood

€ 1.25

p. st.

Mini hartige taart div. soorten

€ 3.25

100 gr.

div. olijven soorten

v.a.

AANTAL

Nijverdalse reepjes
Één persoons slaatjes
wraps
Gevuld stokbrood
Tapas glaasjes
OPEMAAKTE HAPJES ZIJN € 1.25 PER
STUK!

(op aanvraag)
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