Buffetten
Prijslijst
(per 01-01-2012)

Gaston Eidams, Keurslager
Winkelcentrum Stein
Tel 046 433 29 15

Marktstraat 30 Beek
Tel 046 437 15 78

www.eidams.keurslager.nl
info@eidams.keurslager.nl

Voor al uw feestjes van klein tot groot
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Geachte klant,

Deze prijslijst biedt u een overzicht in ons assortiment. Op deze
wijze willen wij u helpen om tot een goede keuze uit één van onze
buffetten te komen. Al onze samenstellingen zijn zorgvuldig
beproefd. In het geval dat ons aanbod echter niet geheel aansluit bij
uw eigen wensen, neem dan gerust even contact op, of loop gewoon
even binnen. Al pratend zullen we er zeker uitkomen. Wij proberen
aan uw persoonlijke wensen tegemoet te komen, immers goede
kwaliteit en persoonlijke service staan bij ons hoog in het vaandel

Keurslagerij Gaston Eidams
Winkelcentrum
Marktstraat 30
Stein
Beek
046 – 4332915
046-4371578
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Koude buffetten
Basis Buffet VERMEER

€ 9,75

ouderwetse koudeschotel
gevulde eieren
ham- asperge rolletjes
gebraden varkensfilet (Koud)
rauwe ham met meloen
gebraden drumsticks
rauwkostsalade
uitjes monegask
Cocktailsaus

Buffet PICASSO

€ 11,75

ouderwetse koude schotel
gevulde eieren
ham-asperge rolletjes
gebraden varkensfilet (koud)
ardenner ham met meloen
gebraden drumsticks
gevulde tomaten
2 soorten rauwkostsalade
uitjes monegask
Cocktailsaus
vers fruit

Buffet MONDRIAAN

€ 15,50

ouderwetse koudeschotel
gevulde eieren
ham- asperge rolletjes
rauwe ham met meloen
gegrilde kipfilet partjes
gevulde tomaten met zalmsalade
gerookte beekforel
Noorse zalm
Noorse garnalen
2 soorten rauwkostsalade
Dille en cocktailsaus
uitjes monegask
vers fruit
Deze buffetten kunt u naar wens aanvullen met een warm vleesgerecht.
Kijk voor de mogelijkheden verderop in deze folder
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Koud- warm basisbuffet

Buffet MONET

€ 9.95

warm gebraden beenham in saus naar keuze
ouderwetse koude schotel
gevulde eieren
ham- asperge rolletjes
rauwe ham met meloen
2 soorten rauwkostsalade
uitjes monegask
vers fruit

Buffet REMBRANDT

€ 16,50

warm gebraden beenham in saus naar keuze
ouderwetse koude schotel
gevulde eieren
gevulde tomaten
ham- asperge rolletjes
gebraden drumsticks
rauwe ham met meloen
2 soorten rauwkostsalade
Noorse zalm
gerookte beekforel
noorse garnalen
makreel met kruiden
dilesaus en cocktailaus
uitjes monegask
vers fruit
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Warm basisbuffet
Warm gebraden ham

€ 8.50

warm gebraden beenham met diverse sauzen
2 soorten rauwkostsalade
vers fruit
vers gebakken stokbrood

Buffet Monique

€ 8.50

Warm vlees naar keuze (zalm i.p.v. vlees € 1.00 extra)
aardappelgratin of rijst
rauwkostsalade
meloenblokjes
vers gebakken stokbrood
Zie voor vleeskeuze pagina 7

Buffet Milan
lasagne
pasta carbonara
tomatensalade met mozzarella
meloenblokjes
ciabatabrood

Buffet SLAATS

(Vanaf 15 personen )

€ 9.00

€ 13.50

soep naar keuze
gebraden varkenshaas in roomsaus
rosbief in bruine saus
aardappelgratin
rauwkostsalade
sperzieboontjes met gerookt spek of broccoli
ouderwetse koude schotel
vers fruit

Winterbuffet

(vanaf 15 personen)

€

9.50

2 soorten stamppot naar keuze
gebakken speklapjes
gehaktbal of braadworst in ouderwetse jus
rookworst
appelmoes
Eventueel als extra aanvulling: Lmburgs zuurvlees
Sucadelapjes in jagersaus
Goulash
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HOLLANDS buffet

(vanaf 15 personen )

€ 15,00

soep naar keuze
gebraden varkenshaas in roomsaus of rosbief
noorse zalm mootjes in vissaus
aardappelgratin/gebakken aardappelpartjes
asperges in hollandaise saus (seizoen) of groentengratin
gemengde sla met spekkrabbetjes en pijnboompitten
rauwkostsalade
mousse (vanille / chocolade) met slagroom
vers fruit

GRIEKS buffet

(vanaf 15 personen)

€ 14.75

gyros
souvlaki
mousaka
gegratineerde groenten (tomaat,courgette,aubergine)
Griekse witte kool
Griekse sla (met olijven en feta)
meloen
tzatzikisaus
stokbrood / olijvenbrood

ITALIAANS buffet

( vanaf 15 personen)

€ 16,00

parmaham met meloen
lasagne
Penne met Noorse zalm
varkenshaas in romige tomaten-basilicumsaus
kalfsrosbief met tonijnsaus
tomatensalade (tomaten met mozzarella, ui en olijfoliedressing)
tonijnpastasalade met kappertjes
Toscaanse pastasalade
ciabattabrood

U kunt de buffetten naar wens aanvullen met een warm vleesgerecht.,vis of koude
bijgerechten
Kijk voor de mogelijkheden verderop in deze folder
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Koude bijgerechten (p.p.)
gebraden drumsticks
gerookte beekforel
maatjes haring
gerookte paling
Noorse garnalen met cocktailsaus
gerookte zalm met cocktailsaus

€
€
€
€
€
€

0,75
2,00
2,00
Dagprijs
1,80
2,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
3.50
3.50
3.50
4,50
4,00
2,75
3,00
3,00
3,50
2,50
2,50
2,50
3,00

Warme bijgerechten als aanvulling op buffet (p.p.)
warm geserveerde kip stroganoff of kippilaf
biefreepjes in stroganoffsaus
Kalfsreepjes in peperroomsaus
Rosbief in bruinesaus
gebraden varkenshaas in saus naar keuze
gebraden varkensfilet in saus naar keuze
gehaktballetjes in piri-piri saus
Hongaarse goulash
Limburgs zuurvlees
kippenragout
lasagne
spinazie lasagne
penne met zalm
kalkoenfilet / kipfilet in kerrieroomsaus
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Hapjes buffet Tim

€ 6.50

Diverse soorten gehaktballetjes
Bali cocktailspiesjes
Blokjes kaas
Blokjes cervelaat (diverse soorten)
Gebakken speklapjes
Hampuntreepjes
Zontomaatjes
Olijven
Mosterd
Piri pirisaus

Hapjes buffet Exclusief
(Vanaf 20 personen)
Amuse glaasjes met vitello tonato
Tomaat mozzarella spiesje
Rauwe ham meloen
Wraps met zalm en kruidenkaas
Parmastengel
Kaasplankje 4 soorten kaas
2 soorten pate
Kipkerriesalade
Zalmsalade
2 soorten metworstjes
Hampuntreepjes
Diverse gehaktballetjes
Gebakken speklapjes
Olijven
Zontomaatjes
Mosterd
Piri pirisaus
Stokbrood en zwartbrood

€ 16.50
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Besteltermijn
Bestellingen dienen uiterlijk 5 dagen voor de leverdatum opgegeven te worden.

Bezorgtijden
Het tijdstip wordt in overleg bepaald.

Retournering
Uitgeleend materiaal dient binnen vier dagen na de leverdatum schoon terug bezorgd te
worden

Bezorgkosten
Gezien de kosten zijn wij genoodzaakt binnen de regio Stein en Beek € 15,00
bezorgkosten in rekening te brengen. Bezorgkosten buiten de regio Stein worden in
overleg bepaald.
Indien de spullen ook weer teruggehaald moeten worden berekenen we de kosten nogmaals.

Huur borden en bestek
Wij verhuren geen borden en bestek. Hier dient u zelf voor te zorgen.
Wij leveren eventueel wel en mooie kwaliteit ‘’wegwerp ‘borden en bestek. De kosten hiervan
zijn € 0.95 per persoon.

Prijzen
De prijzen bij de buffetten zijn steeds in euro’s per persoon.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Prijswijzigingen en /of drukfouten voorbehouden.
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