
WARME GERECHTEN:
Gegrilde varkenshaas in een Provençaalse saus

Gehaktballetjes in een tex mex saus 

Saté van kipfilet in teriyakisaus

SALADES & RAUWKOSTEN:
Huisgemaakte rundvleessalade 

Witte kool salade met kerrie, ananas & rozijnen

Griekse krautsalade

Tortellini salade met ham & kaas

Beenhamsalade met honingmosterdsaus

Zalmsalade

Krabsalade met appel

AANVULLEND:
Stokbrood & Turks brood met kruidenboter

Fetakaas met tomaat, rode ui & olijven

Gevulde eieren

Haring met uitjes 

DUTE BUFFET 1
€16,50 P.P.



WARME GERECHTEN:
Gegrilde beenham met zachte mosterdsaus

Bourgondisch stoofpotje

Kipreepjes in tropische saus

Gekruide gebakken aardappels

Jachtsaus met champignons

SALADES & RAUWKOSTEN:
Huisgemaakte vleessalade 

Ham & prei salade met een paprika-sinaasappelsaus

Zalmsalade 

Witte kool salade met komkommer & een yoghurt- knoflooksaus

Tagliatelle met een mix van zeevruchten

AANVULLEND:
Stokbrood met kruidenboter

Gevulde eieren

Haring met uitjes

DUTE BUFFET 2
€19,50 P.P.



WARME GERECHTEN:
Gevulde varkensrollade in een fijne jus 

Marmer schinken met paprikasaus 

Kipgroente schotel

Fijn gemarineerde spareribs

Gebakken aardappels met spekjes

SALADES & RAUWKOSTEN:
Hors-d’oeuvre

Twee soorten rauwkost

Haringsalade

Tonijnschotel

Pasta tricolore met rode pesto

AANVULLEND:
Stokbrood & toastbrood met boter

Diverse soorten fruit

Meloen variété 

Gerookte zalm

DUTE BUFFET 3
€22,50 P.P.



WARME GERECHTEN:
Gegrilde Gelderse achterham met honing- tijmsaus

Geschnetzeltes in een romige saus van champignons
Boeuf bourguignon met rode wijn & verse groenten

Kipsaté met zachte satésaus 
Gehaktballetjes met zoetzure saus

Gegrilde kipstukjes met paprika, prei & champignons
Vis in een fijne kruidensaus met citroen

BIJGERECHTEN:
Gebakken aardappelen, warme witte rijst, romige aardappelpuree

SALADES & RAUWKOSTEN:
Huisgemaakte vleessalade

Kerriesalade met ananas & rozijnen
Tortellinisalade met ham & kaas

Griekse krautsalade
Ham & prei salade met een paprika- sinaasappelsaus

Witte kool salade met een yoghurt- knoflooksaus

VISGERECHTEN:
Zalmsalade, krab variatie, haring met uitjes, gerookte zalm & forel

AANVULLEND:
Stokbrood of mini broodjes met kruidenboter, tapenades & dips

DUTE BUFFET 4
€24,50 P.P.



VLEES:
Gemarineerde procureur 

Kip saté 
BBQ worstjes

Shaslick
Kippenpootjes 

Gemarineerde speklappen
Hamburger 

BIJGERECHTEN:
Gebakken aardappelen, warme witte rijst, romige aardappelpuree

SALADES & RAUWKOST:
Kartoffelsalade

Griekse krautsalade 
Kip mango bleekselderij salade

Knapperige slasoorten met frisse zoete dressing
Witte kool salade met ananas & rozijnen

AANVULLEND:
Tomaat met mozzarella, rode ui & olijven

Fruitschaal met diverse soorten fruit

Keuze uit 6 sauzen waarvan 3 koude en 3 warme sauzen.

DUTE BBQ - ARRANGEMENT
€16,50 P.P.

Koude sauzen:
Romige kerriesaus
Tzatziki knoflooksaus
Frisse limoensaus
Remoulade augurksaus
Cocktailsaus

Warme sauzen:
Jachtsaus met champignons
Zoetzure saus
Saté saus
Fijne kruidensaus 
Tomaat- paprika- basilicumsaus



BROODJE:
 Filet American met ei en ui

Carpaccio met Parmezaanse kaas en pestomayonaise

Brie met walnoot en honing

Gerookte zalm

Beenhamsalade

Kipsalade

Tonijnsalade

HAPJES:
Rundvleessalade 

Gevulde eieren

Meloen met serranoham

Kaasplankje

Haring met roggebrood en uitjes

Spareribs

Mini kipsaté 

Wrap met carpaccio, rucola sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
 truffelmayonaise of pestomayonaise

Diverse soorten brood met dips & tapenades

BROODJES BUFFET DUTE        
€14,95 P.P.

HAPJES BUFFET DUTE
€16,95 P.P.



KEUZE UIT:
Boerenkool

Hutspot

Zuurkool

Hachee

Dute’s gehaktballetjes met jus

Rookworst & Speklappen

U HEEFT DE KEUZE UIT 3 SOORTEN:  
Bavarois

Verse fruitsalade

Tiramisu

Herrencrème 

Chocolademousse

Cheesecake 

Ijstaart naar keuze

STAMPPOT BUFFET DUTE 
€16,50 P.P.

DESSERT
€7,50 P.P.


