
VOORBEELDEN VOOR BUFFETTEN 

Prijzen zijn ter indicatie. Voor een definitieve opgave vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan 

Italiaans buffet I 

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 18,75 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

Warm:  

- Lasagna (gehakt/vegetarisch)  

- Tagliatelle gerookte kip, groene pesto, geroosterde pijnboompitten  

- Scaloppa gorgonzola met varkenshaas of kip  

Salades:  

- Griekse salade  

- Aubergine salade  

- Groene salade of pastasalade 

Diverse antipasti:  

- Turksbrood en stokbrood  

- 2 soorten tapenade  

- 2 soorten roomkaas  

- 2 soorten olijven  

- Mediterrane worst (gesneden)  

- Aioli  

- Champignons in aioli  

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk en de warme gerechten in shaving dishes 

 

Italiaans buffet II 

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 18,75 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

Warm:  

- Scaloppa gorgonzola  

- Lasagne of tagliatelle met groene pesto, gerookte kip en pijnboompitten. 

- Cannelloni's gevuld met ricotta, spinazie en tomatensaus.  

Salades:  

- Aubergine salade  

- Griekse salade  

- 1 x Bruin boerenbrood  

- 1 x Turks brood  

- Peppadew roomkaas  

- Rode pesto  

- 2 soorten olijven  

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk en de warme gerechten in shaving dishes 

 



Italiaans buffet III 

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 21,75 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

Antipasti voorafgaand aan de warme maaltijd:  

* Schaal buitenlandse vleeswaren en kazen  

* Toscaanse kipspiesjes  

* Champignons in aioli  

* Peppadews  

* Zontomaatjes halfdroog 

* Olijven Italiaans gekruid  

* Olijven zoet/pikant  

* Peppadew roomkaas  

* Don Emilio dip  

* Scrocchi´s  

* Quiche cranberry’s & gorgonzola in puntjes gesneden.  

Warm  

* Canneloni met spinazie en ricotta (vega)  

* Lasagne vegetarisch of met rundergehakt  

Salades  

* Aubergine salade  

* Griekse salade  

* Brood + smeersels 

* Bruin boerenbrood en ciabattabrood  

* Italiaanse roomkaas  

* Rode pesto  

* Don Emilio dip 

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk en de warme gerechten in shaving dishes 

 

Koud Tapasbuffet  

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 16,75 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

* Griekse salade  

* Aubergine salade  

* Saladerolletjes (serranoham, buffelmozzerella, mango, pijnboompitten, peperolie, vijgenazijn en 

rucola) 

* Gevulde Turkse broden (keuze uit 4 soorten) 

* Diverse soorten olijven  

* Diverse soorten brood 

* Tapenades  

* Pesto´s  

* Roomkazen  

* Garnalen in knoflookolie  

https://www.donemilio.nl/gevulde-turkse-broden/


* Gesneden buitenlandse worst soorten op houten plank 

* 2 soorten quiche in puntjes (keuze uit Spaanse quiche, quiche cranberry & gorgonzola of Italiaanse 

quiche) 

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk 

 

Buffet Vegetarisch 

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 19,25 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

Warm  

* Cannelloni's gevuld met ricotta, spinazie en tomatensaus. 

* Lasagne vegetarisch  

* Tagliatelle bospaddenstoelen  

Salades  

* Griekse salade  

* Aubergine salade  

Quiche  

* Italiaanse quiche  

* Cranberry gorgonzola  

Brood 

* Boerenbrood en Turks brood 

Roomkaas & pesto`s 

* Rode pesto  

* Italiaanse roomkaas  

* Toscaanse tapenade  

*Don Emilio dip  

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk en de warme gerechten in shaving dishes 

 

Spaans/Mediterraans buffet  

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 20,25 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

Warm  

* Paella met kip.  

* Cannelloni's gevuld met ricotta, spinazie en tomatensaus. 

* Albondigas, gehaktballetjes in tomatensaus.  

Koud  

* Spaanse salade  

* Aubergine salade 

* Peppadews  

* Garnalen in knoflookolie  

* Twee soorten olijven  



* Twee soorten tapenade  

* Twee soorten roomkaas  

* Mediterrane worstsoorten  

* Diverse soorten kaas  

* Turks brood en bruin boerenbrood 

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk en de warme gerechten in shaving dishes 

 

Grieks/Mediterraan buffet.  

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 23,25 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

Warm:  

- Stifado Grieks stoofgerecht met rundvlees  

- Paddenstoelen stoofgerecht 

- Aardappelpuree met groene pesto  

- Griekse rijst met groene kruiden 

Salades:  

- Salade met paprika, komkommer, tomaat en manchego kaas  

- Griekse salade 

- Salade Niçoise  

- Diverse broodsoorten met tzatziki, fêta tapenade, Griekse roomkaas, aioli 

- Griekse olijven  

- Garnalen in knoflookolie  

Nagerecht:  

Griekse yoghurt met walnoten, cranberries en honing  

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk en de warme gerechten in shaving dishes 

 

Combinatie buffet warm/koud Don Emilio & Jan Mager Keurslager  

Aantal personen: vanaf 20  

Prijsindicatie p.p. € 21,00 (Voor een definitieve prijs: vraag geheel vrijblijvend een offerte aan) 

Warm:  

* Scaloppa gorgonzola met varkenshaas  

* Tagliatelle met groene pesto, gerookte kip en pijnboompitten  

* Saté met satésaus  

* Kippenvleugeltjes lekker gekruid met piri piri saus  

Salades:  

* Griekse salade  

* Pasta salade  

* Scharrelei salade of brunchsalade 

Brood:  

* Turks brood  



* Bruin brood  

* Stokbrood wit gekruid  

* Gevuld Turks brood met groene pesto, serranoham, rucola, zontomaatjes & pijnboompitten  

Tapas divers:  

* Olijven Italiaans gekruid  

* Olijven zoet & pikant  

* Toscaanse tapenade  

* Groene pesto  

* Italiaanse roomkaas  

* Italiaanse worstsoorten & Drentse droge worst gesneden op schaal  

* Schaal met buitenlandse vleeswaren en meloen  

Alles wordt verpakt in terracotta aardewerk en de warme gerechten in shaving dishes 

 

 

Dit zijn slechts voorbeelden en prijsindicaties van buffetten! 

Wij maken graag geheel vrijblijvend een voorstel voor u. 


