
Voor alle buffetten geldt:  

• Minimaal 25 personen. (minder personen zie “afhalen”)  

• prijzen onder voorbehoud   
  

Koud en warm buffet  
  
Standaard:  
Rundvleessalade, zalmsalade, haring met uitjes, hamrolletjes, 

gevulde eieren, rauwkostsalade, remouladesaus, cocktailsaus, 

gehaktballetjes, kipkluifjes, saté, stokbrood en kruidenboter, borden 

en bestek € 15.00 p.p.  

  

Vlees:  
Rundvleessalade, hamrolletjes, gevulde eieren, rauwkostsalade, remouladesaus,  

gehaktballetjes, kipkluifjes, saté, schnitzel, spare-ribs, gebakken aardappeltjes, 

stokbrood en kruidenboter, borden en bestek € 17.50 p.p.   
 

Royaal vlees en vis:  
Rundvleessalade, zalmsalade, visschotel, gevulde eieren, hamrolletjes, 

rauwkostsalade, fruitsalade, cocktailsaus, remouladesaus, gehaktballetjes, saté, 

kipkluifjes, gebakken aardappeltjes, stokbrood en kruidenboter, borden en bestek € 

20.00  p.p.  

  
aan te vullen met  
gebakken krieltjes per bak € 25.00 

aardappelgratin per bak € 25.00 

schnitzeltjes € 2.50 p.st. 

 spareribs € 2.50 p.p.  

warme groente (dagprijs)  

  

  

LUXE: (v.a. 40 pers. Of aangepast bij 25-39 pers) 

Rundvleessalade, 2x rauwkostsalade, gevulde eieren, (gepocheerde zalm (heel), witte wijnsaus, v.a. 40 

pers) (visschotel 25-39 pers) 

Varkens medaillons, schnitzeltjes, champignonsaus, gehaktballetjes, gebakken aardappeltjes, 

Gemengde groente, remouladesaus, fruitsalade en vanille appeltjes, stokbrood en kruidenboter. Borden 

en bestek  €28.50 p.p.  

  

  

Diner buffet  
Varkensmedaillons, rollade (koud), schnitzels, champignonsaus, 

gebakken krieltjes met spekjes, aardappelgratin, witlof met ham 

en kaas, warme groente, sla, rauwkost, appelmoes, borden en 

bestek € 25.00 p.p  

  

  
  
  
  



  
  
Rijst & Pasta buffet  
Witte rijst, kip-kerrie ragout, goulash, lasagne, doperwtjes, 

ijsbergsla, tomatensalade, rauwkostsalade, borden en bestek € 

17.50 p.p.  

  

Stamppotten buffet  
Boerenkool, hutspot, zuurkool, rookworst, ribbetjes, hachee, 

augurken, uitjes, mosterd, borden en bestek € 17.50 p.p. 

extra speklapjes € 2.50 p.p.  

extra gebraden verse worst € 2.50 p.p.  

  

  

Herfst buffet ( de hele winter lekker)  
Jachtschotel, zuurkoolschotel, rode kool, rauwkost, 

appelmoes, stoofperen, zoete appeltjes (seizoen) borden 

en bestek € 17.50 p.p.  

  
Zomer buffet  
Rundvleessalade, zal msalade,  pastasalade, div. 

rauwkostsalades, tomatensalade Stokbrood en 

kruidenboter,  kleine bordjes en bestek € 14.00 p.p.  

Uit te breiden met warme hapjes:  

balletjes, snacksaté, kipkluifjes € 6.00 p.p.  

  
  

Hapjes buffet  
Haring op roggebrood, wrap met gerookte zalm, aspergehamrol, 

gevulde eieren, ananas met bacon, div. kaasjes, 

rundvleessalade, stokbrood, kruidenboter, gehaktballetjes, 

snacksaté, kipkluifjes, kleine bordjes en vorkjes € 15.00 p.p. Uit 

te breiden met:  

 mediterrane-plank  € 50.00 chorizo, salami, 
olijven,  anti-pasti,  tappende enz.   
  

  
  



  
  
  
  
Barbecue buffet (v.a. 25 pers.)  
  
Standaard:  
Worstje, hamburger, speklapje en saté, rundvleessalade, 

aardappelsalade, rauwkost, div. koude sauzen, satésaus, 

stokbrood en kruidenboter, borden en bestek € 14.50  

p.p.  

  

Royaal:  
Karbonade, hamburger, speklapje, worstje en saté,  

rundvleessalade, aardappelsalade, rauwkost, tomatensalade, 

fruitsalade, div. koude sauzen, satésaus, stokbrood en kruidenboter 

borden en bestek € 19.00 p.p.  

extra biefstukje € 3.50  

  
Husselbuffet Standaard:  
Satévlees, kipfilet, shoarma, speklapreepjes, minikrieltjes, 

uienringen, paprika, champignons, roerbakgroente, 

rundvleessalade, aardappelsalade, rauwkostsalade, 

satésaus, koude sauzen, stokbrood en kruidenboter, 

borden en bestek € 16.00 p.p.   
 

Luxe:  
Satévlees, kipfilet, shoarma, biefstukreepjes, minikrieltjes, 

uienringen, paprika, champignons, roerbakgroente, 

rundvleessalade, aardappelsalade, tomatensalade, 

rauwkostsalade, fruitsalade, satésaus, koude sauzen, 

stokbrood en kruidenboter, borden en bestek € 19.50 p.p  

  

Huur BBQ of husselpan € 25.00 p.st  

Grote husselpan € 35.00 (bij buffetten 

incl. gas en schoonmaken)  

  

  

BBQ pakketten zie afhalen.  

  

  

  

  

  

  



 

 

Nagerechten  
(ijs en puddingbuffetten alleen in combinatie met een ander buffet, tegelijk 

meegeleverd)  

  
IJs en pudding buffet  
Div. soorten  ijs, bavaroise, slagroom, Tiramisu en mon- 

chou/kers, chocoladesaus, warme kersen, advocaat en 

boerenjongens , bordjes en lepeltjes€ 10.00 p.p.  

  

IJs en pudding  
Div. soorten boerenijs, bavaroise en slagroom, bordjes en lepeltjes. € 

5.50 p.p.  

  
Puddingen buffet  
Diverse bavaroise, griesmeel met bessensap, boeren 

yoghurt, vers fruit, bordjes en lepeltjes € 6.00 p.p.  

  

Verse fruitsalade  
Vers gesneden seizoensfruit prijs per kg € 8.00  

  

IJsbakfiets (zomer)  
Maak zelf uw ijsje uit de ouderwetse ijsbakfiets.  

Met 10 liter ijs € 175.00  

Met 20 liter ijs € 250.00  

Incl. hoorntjes, gebruik schep e.d. en bezorgen omgeving 

Zutphen.  

Het is niet toegestaan op locatie uit de bakfiets ijs te verkopen!  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



Afhalen  
  
Koude hapjes  
Schaal gemengde koude hapjes 

middel (ca. 35 st.)   € 30.00 

groot (ca. 65 st)       € 45.00 

Luxe hapjes (ca. 50 st) €55.00  

  
Borrelplank    €50.00  
  

  
  

Salades  
                              Rundvleessalade:                Zalmsalade:  

klein 2á 3 pers.            € 15.00           € 17.50  

middel 6 á8 pers          € 30.00                             € 35.00 

 groot 10 pers               € 40.00                             € 45.00  

  

hapschap  
Groot plateau met div. hapjes, en salades stokbrood en kruidenboter.  

Voor ca. 10 tot 15 personen royaal  hapjes. € 90.00  

Uit te breiden met Pan warme hapjes  € 70.00(25 gehaktballetjes, 25 saté, 25 kipkluifjes of spareribs  

  

  
  

  

  



BBQ pakket v.a. 5 pers:  

Worstje, hamburger, speklapje, saté, karbonade, rundvleessalade, rauwkostsalade, sausjes, satésaus, 

Stokbrood en kruidenboter. € 14.50 p.p.  

  

Husselpakket v.a. 5 pers  
Satévlees, kipfilet, shoarma, speklapreepjes, minikrieltjes, 

uienringen, paprika, champignons, roerbakgroente, 

rundvleessalade,  rauwkostsalade, satésaus, koude sauzen, 

stokbrood en kruidenboter, €15.00 p.p.  

  

Huur BBQ of pan  €25.00 p.st  schoon retour!  

  
  
  
  
  
  
  

Reserveer tijdig, graag telefonisch, vraag 

naar Irma.  
  

  

  

  

  
  

Dennendijk 2b | 7207 EB Zutphen  

Tel.: 0575-521141  

info@kapper-lammers.nl, www.kapper-lammers.nl  

  

  

  

  

  

  

  


