Buffet aanbod

voor groepen vanaf 20 personen

Sint Jan buffet

Vanaf
20 personen

23,00 p.p.

voorgerechten

hoofdgerechten

nagerechten

Diverse broodsoorten met boter, tapenade en
kruidenboter

Gesauteerde kip met appel, spekjes en ui

Chocolade soesje toren

Vis van de ‘Goede Vissers’ uit Lauwersoog
(wisselend per vangst)

IJstaart met vuurwerk en roodfruit compote

Tomatensalade met rode ui

Huisgemaakt appelgebak
Groene salade met kruidendressing

Hartige groententaart met peulvruchten en
geitenkaas

Mango cheesecake

Mosterdsoep van Groninger Marne mosterd
met prei en spekjes

Wilde rijstschotel

Slagroom

Paddenstoelenbouillon met paddenstoelen
en bosui

Gebakken aardappels met kruiden en
knoflook

Martini buffet

Vanaf
20 personen

28,00 p.p.

voorgerechten

hoofdgerechten

nagerechten

Diverse broodsoorten met boter, tapenade en
kruidenboter

Stoofschotel van rundvlees en paddenstoelen

Chocolade soesjes toren

Gesauteerde kip met appel, spekjes en ui

IJstaart met vuurwerk en roodfruit compote

Vis van de ‘Goede Vissers’ uit Lauwersoog
(wisselend per vangst)

Huisgemaakt appelgebak

Tomatensalade met rode ui
Groene salade met gerookte makreel en
kruidendressing

Mango cheesecake

Terrine van zalm en zeefruit

Hartige groententaart met peulvruchten en
geitenkaas

Chocolademousse

Vleeswaren uit ’t Noorden

Wilde rijstschotel

Slagroom

Aardappelsalade met kruiden en bosui

Gebakken aardappels met kruiden en
knoflook

Kaasplank met chutney en biscuits

Feithhuis Buffet

Vanaf
30 personen

35,00 p.p.

voorgerechten

hoofdgerechten

nagerechten

Diverse broodsoorten met boter, tapenade en
kruidenboter

Gegrild lende biefstukje van met
port-sjalottensaus

Chocolade soesjes toren

Groene salade met kruidendressing

Langzaam gegaard grasvarkensfilet met
Groninger Marnemosterd-honingsaus

IJstaart met vuurwerk en roodfruit compote
Huisgemaakt appelgebak

Groene aspergesalade (in de zomer)
Huisgemaakte boerenpaté met pruimen en
hazelnoot geserveerd met koolanijssalade
Drouwenerveense rauwe ham met
tomaat-rozijnenchutney
Zalmtartaar met dun gesneden venkel en
mierikswortelmayonaise

Zalmfilet met witte wijn saus op pasta en
peulen

Chocolademousse
Vis van de ‘Goede Vissers’ uit Lauwersoog
(wisselend per vangst)
Hartige groententaart met peulvruchten en
geitenkaas
Wilde rijstschotel

Hele gepocheerde zalm opgemaakt met gerookte zalm
Roggenbroodbonbons van verse geitenkaas
met appelstroop en zaden en pitten

Mango cheesecake

Gebakken aardappels met kruiden en
knoflook

Slagroom
Kaasplank met chutney en biscuits

Drankenarrangementen
Om mee te beginnen
Glas cava of onze huisgemaakte Ice tea

3,50 p.p.

Trio
3 drankjes naar keuze (pils, fris, huiswijn)

8,75 p.p.

2 uurs arrangement
Onbeperkt genieten van pils, fris en huiswijn

12,50 p.p.

Wijn-water arrangement
Bij elke gang een passende wijn & bronwater met en zonder bubbels

17,50 p.p.

Ter afsluiting
Een kop koffie of thee met bonbons (2 st.)

4,75 p.p.

Op verzoek en in overleg werken wij met muntjes.
We bieden graag een passend voorstel.

Martinikerkhof 10
9712 JG Groningen
050-3135335
het@feithhuis.nl
www.feithhuis.nl

