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ARRANGEMENTEN EN BUFFETSAMENSTELLING 

Arrangement CORNEILLE, prijs p/p € 39,00: 

 Schilderworkshop naar keuze 

 Ontvangst met een drankje 

 Koud en warm buffet CORNEILLE (zie bijlage voor specificatie) 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment* 

 
Arrangement WARHOL, prijs p/p € 49,00:  

 Schilderworkshop naar keuze - Ontvangst met 2 hapjes p.p.,  

 Luxe warm buffet WARHOL (zie bijlage voor specificatie) 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment* 
 
Arrangement PICASSO, prijs p/p € 59,00:  

 Schilderworkshop naar keuze 

 Ontvangst met verrassende amuse,  

 Koud en warm buffet PICASSO (zie bijlage voor specificatie ) 

 Onbeperkt Hollands drankassortiment* 

 
Suggesties voor eventueel dessert: 
 

 Dessert coupe met vers fruit & vanille ijs € 4,00 p/p 

 Dessert caramel parfait met slagroom & vanillesaus € 4,25 p/p 
 
 
* Het Hollands drankassortiment bestaat uit: koffie/thee, frisdranken, vruchtensappen, bier, 
wijnen, port, sherry en vermouth. 
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BUFFET CORNEILLE 
Koud en warm buffet 
 
Koude gerechten 

 Rode bietensalade met appel, komkommer en sjalotten 

 Waldorf salade bestaande uit: knolselderij, appel, walnoten afgemaakt met 
een frisse dressing 

 Salade van witlof en gerookte zalm 
 
Warme gerechten 

 Zoete kip met gemarineerd warm fruit 

 Gegaarde sukadelapjes met een jus van sjalotten 

 Gesauteerde varkensreepjes met knoflook, ui en gehakte selderij 

 Gefrituurde aardappel wedges 
 
Dit alles wordt begeleidt door stokbrood, Turks brood, ijsbergsalade en drie 
verschillende koude sausjes. 
 

Bovenstaand buffet + onbeperkt drank + schilderworkshop naar 
keuze wordt gepresenteerd voor € 39,00 p/p all-in, inclusief BTW. 
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BUFFET WARHOL 
Luxe warm buffet 
 
Warme gerechten 

 Stoofschotel van rundvlees met rode wijn & cantharellen 

 Kalfsrollade met paddenstoelen roomsaus 

 Gestoomde heilbot met een noilly prat saus 

 Gewokte haricots-verts met spekjes en ui 

 Krieltjes in kruiden room saus 

 Rijst 
 
Geserveerd met brood, boter en een luxe salade. 
 

Bovenstaand buffet + onbeperkt drank + schilderworkshop naar 
keuze wordt gepresenteerd voor € 49,00 p/p all-in, inclusief BTW. 
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BUFFET PICASSO 

Koud en warm buffet 
 
Koude gerechten 

 Carpaccio van weiderund afgemaakt met pijnboompitjes, Pecorino & 
pestodressing  

 Pittige meloensalade van watermeloen, Galia meloen en honingmeloen 
geserveerd met mint 

 Tonijnsalade met variatie van bosui, kappertjes, paprika en zongedroogde 
tomaatjes 

 Salade van zoetzure wortel, komkommer en gerookte kalkoenborst 

 Ardennerham met aceto witlof afgemaakt met mandarijntjes 
 
Warme gerechten 

 Pikante gehaktballetjes met een pittige tomaten chutney 

 Huisgemarineerde sate van kip met pindasaus 

 Pangarolletjes met een klassieke witte wijn saus 

 Varkensmedaillons geserveerd met een groene pepersaus 
 
Bijgerechten 

 Aardappelen in een jasje met thijm en rozemarijn uit de oven 

 Gemarineerde noedels 
 

Bovenstaand buffet + onbeperkt drank + schilderworkshop naar 
keuze wordt gepresenteerd voor € 59,00 p/p all-in, inclusief BTW. 


