
Janssen Catering buffet
Onze service:

- Gezelligheid en service

- Nieuwste en smaakvolste gerechten

- Alles uit liefde en passie voor eten

- Catering op maat

Klein €15,95pp  Middel €20,15pp  Groot €23,95pp
                                U kiest maximaal het volgende 

4 koude gerechten  5 koude gerechten  6 koude gerechten 
2 vlees en/of visgerechten            3 vlees en/of visgerechten     4 vlees en/of visgerechten
1 aardappelgerecht  2 aardappelgerechten  2 aardappelgerecht  
1 groentegerecht  2 groentegerechten      2 groentegerecht 

U krijgt   U krijgt   U krijgt  
±300 gram koude gerechten ±400 gram koude gerechten ±500 gram koude gerechten 
±450 gram warme gerechten ±600 gram warme gerechten ±750 gram warme gerechten

HOE WERKT HET? U kiest een maat buffet (klein, middel of groot), en kiest 
vervolgens het aantal gerechten wat bij het door u gekozen pakket hoort.

Buffet
www.janssencatering.nl | +31 6 21857707  

info@janssencatering.nl



Koude gerechten 

Rundercarpaccio met pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en rucola 

Rijkelijk opgemaakte rundvleessalade met
diverse vleessoorten

Vitello Tonato, gebraden kalfsrosbief met
tonijnmayonaise

Luxe plank met diverse Spaanse ham- en
worstsoorten en garneringen

Bourgondische aardappelsalade met buikspek 
   
Salade “Caesar” met kipfilet, spekjes, kaas en 
Caesardressing   
 
Diverse patésoorten met crostini’s,
vijgenchutney en noten  
  
Salade met ossehaas, taugé en cashewnoten
afgelakt met teriyaki    
 
Brabantse plaatham met honingmeloen en 
balsamicodressing 
  
Romeinse sla met gerookte kipfilet, perzik en ui 
 

Rijkelijk opgemaakte zalmsalade met diverse 
vissoorten  
   
Kleurrijke salade met gestoomde makreel en 
verschillende groenten  
   
Gepekelde zalmfilet met kruidensla  
 
Cocktail van diverse garnalen   
 
Paellasalade met saffraan en zeevruchten 
  
Krabsalade met appel en rucola   
 
Salade nicoise met haricot verts en
tonijnfilet   

Visplateau met diverse soorten koude vis  
 
Spinaziesalade met gestoomde witvis en
citrusdressing  
   
Oosterse noedelsalade met gewokte
gamba’s  
  
  

   Vleesgerechten                            Visgerechten        Vegetarische gerechten 
Frisse salade met tomaat, komkommer,
zaden, pitten en een lichte dressing  
 
Pastasalade met crème fraîche,
bospaddestoelen en bosui  
    
Salade "Caprèse" met buffelmozzarella,
pomodori, olijfolie en basilicum  
  
Licht zure komkommer-roomsalade 
 
Farmersalade  
   
Griekse salade met feta, olijf en
zongedroogde tomaat  
  
Cruditéplateau, verschillende rauwe groenten 
met een aantal dips  
  
Spinaziesalade, paprika, geitenkaas,
zonnebloempitten en balsamico  
  
Salade met stoofpeer, walnoot en rucola 
 
Kaasplateau met diverse binnen- en
buitenlandse kazen, met bijpassende
garnering
  

Warme gerechten
   

- Stoofpot van Hollands rund     
- Gebakken varkensrack met bospaddestoelensaus   
   
- Kalfssukade in mosterdjus      
- Gestoofde kippendijen in rode wijnsaus      
- Runderhaas in Oosterse ketjapsaus     
- Kalkoenrollade omwikkeld met Serranoham gevuld met pesto   
   
- Ambachtelijke slagersrookworst met vleesjus     
- Flinke gehaktballen in vleesjus   
- Krokant gebakken speklapjes   
- Babi ketjap, gebakken buikspek in ketjapsaus   
   
- Kipsaté in zoet-pikante satésaus     
- Kipfilet Piri-Piri   
- Italiaanse gehaktballetjes in tomatensaus   
- Langzaam gegaarde pulled pork   
- Lasagna Bolognese met rundergehakt, tomatensaus en groenten

 Vleesgerechten              Visgerechten  

- Tongfilet met tomatentapenade    
- Zeeuws vispannetje met diverse vissoorten en schelpdieren   
 
- Gebakken zalmfilet in witte wijnsaus   
- Gewokte gamba’s in knoflookolie   
   
- Kabeljauwfilet “en papillotte”, in een pakketje met citroen en 
   groenten   
- Op de huid gebakken rode mulfilet met saffraansaus   
- Gestoomde victoriabaarsfilet met groene kruiden   
- Forelfilet met tuinkruidensaus   
   

- Oven baked Texas potatowedges   
- Stevige aardappelgratin   
- Wortelstamp met winterpeen en ui   
- Zuurkoolstamppot   
- Boerenkoolstamppot   
- “Hete bliksem” Stamp met appel en ui   
- Romige aardappelpuree   
- Gepofte krieltjes met zeezout   

        Aardappel       Pasta/rijst 

- Basmatirijst met abrikoos en noten   
- Nasi Goreng met groenten en ham   
- Bami Goreng met groenten en ham   
- Tagliatelle met pesto   
- Penne met knoflookolie   
- Spaghetti met tomaat en peterselie   
- Mediterraanse cous cous   
- Marokkaanse tabouleh   

Aardappelgerechten
   

- Grove gegrilde groenten  
- Snijbonen met paprika en sjalot  
- Spinazie-ricotta taartje  
- Kleurrijke Italiaanse groenten  
- Gegratineerde witlof met kaas  

- Gestoofde prei in roomsaus  
- Groentenratatouille  
- Geglaceerde bospeen  
- Gestoofde pompoen  
- Gegrilde courgette  

Groentegerechten  
  

Breid uw buffet uit met één of meerdere 
soepen! €3,95pp

- Tomatensoep met room en ballen  
- Ossestaartsoep  
- Courgettesoep met spek   
- Bospaddestoelensoep  
- Thaise kippensoep   
- Mosterdsoep  

Breid uw buffet uit met één of meerdere desserts! 
€6,95pp

- Bavaroise van het seizoen    
- Chocoladedessert met mousse en brownie  
  
- Oreomousse met karamelsaus   
- Hangop van yoghurt met rood fruit   
 
- Tiramisu op Italiaanse wijze    
- Vers fruitsalade met slagroom   
 
 




