Van Swinderenstraat 69
8561 AS Balk
Tel.0514 601013 www.hotelteernstra.nl

Al onze buffetten maken we voor gezelschappen vanaf 20 personen.
Gebruik van ons servies en bestek € 1,50 per persoon.
En voor het gebruik van glaswerk vragen we € 1,00 per persoon.

Barbecue
Diverse soorten stokbrood met kruidenboter, tapenade, aiolli en dips.
Koude en warme sauzen.
***
Salade van gegrilde courgette en aubergine
Amerikaanse cowl sla
Aardappelsalade met boerenham
Pastasalade met gerookte zalm
Griekse salade met feta en olijven
Bonensalade met yoghurt dressing
Rundvleessalade
Bleekselderij salade met walnoten en druiven
***
Spies van biefstuk
Spare ribs
Gemarineerde karbonade
Hamburger
Drumsticks, kip saté en hotwings
Sjasliek
Vis in folie
***
Per persoon €24,95
Incl. gebruik houtskool barbecue.

Toevoegingen tegen meerprijs samen te stellen.

High Tea
Huisgemaakte bavaroise en gebakjes
Chocolade torentjes van witte en bruine chocolade
Dessert lolly van witte, melk en pure chocolade
Mini puntjes chocolade bavarois
Mini cakejes, kokos, amandel, chocolade en kaneel/rozijn
Scones
Diverse hartige broodjes
En natuurlijk een ruim assortiment aan thee soorten
€ 16,95 per persoon

Lunch buffet
Diverse broodsoorten
Suikerbrood
Krentenbrood
Gemengde warme broodjes
Diverse soorten kaas en vleeswaren
Zoet beleg
Komkommer en tomaat
Melk, karnemelk, jus d’orange
€15,95 per persoon

Toevoeging tegen meerprijs:
Soep naar keuze
Kroket
Saucijzenbroodje
Boerenomelet
Pasteitje
Vers fruit salade
Pasta schotel
Salade (div. soorten)
Verse vruchtensappen
Smoothies en kwark
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3,00
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Brunch buffet
Diverse hele broden: Notenbrood, krentenbrood, suikerbrood
Vruchtenbroodjes
Warme broodjes
Diverse zoete en hartige taarten
Kaas plateau
Vleeswarenschotel
Griekse salade
Fruit salade
Kaas salade met walnoten en druiven
Aardappelsalade met spek en ham
Pasta-tonijn salade
Gevuld stokbrood
Pasta schotel
Soep van de dag
Cheese cake
Vruchtenkwark
Spekkoek
Apfelstrudel
Brownies
€ 21,95 per persoon
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Stamppot buffet
Stamppot buffet 1
Boerenkool met spek en worst
Hutspotschotel met klapstuk
Zuurkool met gehakt
€ 16,95 per persoon

Stamppotbuffet 2
Erwtensoep
Boerenkool met spek en worst
Hutspotschotel met klapstuk
Zuurkool met gehakt
Stamppot rauwe andijvie met spek
Koolraapstamppot met verse worst
€ 19,95 per persoon

Stamppot 3
Erwtensoep
Boerenkool met spek en worst
Hutspotschotel met klapstuk
Zuurkool met gehakt
Stamppot rauwe andijvie met spek
Koolraapstamppot met verse worst
Stamppot rode kool
Spruitjesstamppot
Spare ribs
Stooflapjes
€22,95 per persoon
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Koud & warm buffet 1
Romige mosterdsoep met ham en prei
***
Aardappelsalade met spek en boerenham
Rundvleessalade met boontjes, ei en olijven
Griekse salade met feta
Zalm salade

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter, tapenade en aiolli
***
Varkensfilet met pepersaus
Stukje kip in zoetzure saus
Stoofschotel van vis in wijnsaus
Pittig gemarineerde spare ribs

Geserveerd met gebakken aardappelen, gratin, gemengde groenten en salade
€ 23,95 per persoon

Koud & warm buffet 2
Tomatensoep
***
Rundvleessalade
Griekse salade met feta en olijven
Zalmsalade
Tonijnsalade
Salade van kip, paprika, appel en augurk
Salade van tomaat, basilicum en mozzarella
Haring schotel
Rauwe ham met meloen

Stokbrood met kruidenboter, tapenade en aiolli

***
Runderstoofschotel
Pittig gekruide en gemarineerde spareribs
Stukjes kip in zoetzure saus
Gestoofde roodbaars in garnalen saus
Geserveerd met gebakken aardappelen, gratin en groenten.
€ 27,95 per persoon
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Koud & warm buffet 3
Friese uiensoep
***
Salade van bleekselderij en noten
Garnalensalade
Met knoflook en limoen
Salade van kip, paprika, appel en augurk
Salade van gerookte zalm en pasta
Salade van gerookte ham, meloen en roomkaas
Haring schotel

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter, tapenade en aiolli
***
Medaillons van varkenshaas in roomsaus
Gegrilde zalm met mosterdsaus
In z’n geheel gegrilde Ribeye

Geserveerd met gebakken aardappelen, gemengde groenten,
aardappeltaart en salade
€ 28,95 per persoon

Koud & warm buffet 4
Heldere bouillon met bospaddestoelen
of licht gebonden preisoep met julienne van ham en prei

Geserveerd met mini broodjes

***
Rundvlees salade
Tonijnsalade
Salade van kip, paprika, appel en augurk
Italiaanse pasta salade met gerookte paling
Carpaccio schotel
Diverse paté soorten met bosvruchten saus
Groene asperges met rosbief
Gerookte vis schotel met zalm, paling, forel en meerval
Haring schotel
Diverse rauwe ham soorten met meloen

Geserveerd met diverse soorten stokbrood, kruidenboter en tapenade
***
Hele beenham met honing tijmsaus
Gebraden hele ossenhaas met pepersaus
Heel gepocheerde zalm met mosterd saus
Verse mosselen in bockbier gekookt
Kipdelen in zoetzure saus

Geserveerd met aardappels, rijst, gratin, gemengde groenten en diverse rauwkosten
***
Een keur aan ijs taarten, puddingen en vers fruit.
`

€ 46,95 per persoon
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