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BUFFETTEN 

U kunt  een keuze maken uit de volgende voorstellen.  Mogelijk vanaf 10 personen.  

Even af van de standaard? Ik maak graag een voorstel voor u op maat.. Voor elk budget een cateringmogelijkheid! 

Wij verzorgen catering op en rond de Friese wateren. Dit kan bijvoorbeeld op een eiland, bij u thuis, op een door u 

gekozen buitenlocatie of op ons terrein. 

Captainsdiner:       Prijs € 10,50 p.p.   

Kapucijnerschotel bestaande uit: Kapucijners, spek, ui, bloemkool, prei en gebakken aardappels!    

Augurk / piccalilly /Amsterdamse uien en mosterd;  

Extra karbonade € 2,00 p.p.  

 

Stamppot buffet:       Prijs  € 12,50 p.p. 

Peen-uien stamppot, andijviestamppot met gedroogde tomaat en spekjes, boerenkoolstamppot (seizoen afhankelijk) met 

spekjes, zuurkoolstamppot met rookworst. Mosterd/zuur/ appelmoes 

Extra Langzaam biologisch gegaard stoofvlees € 3,50 p.p.    

Extra gehaktbal, 150 gram puur rundvlees € 1,50 p.p.  

 

Pasta buffet:        Prijs €  15,50 p.p.                 

Vegetarische lasagne met spinazie, mozzarella, pijnboompitjes     

Tagliatelle met zalm en verse dille     

Pasta pesto met kip en tomaat     

Molensteenbrood met aioli 

Extra Salade caprése € 2,00 p.p. 

 Extra Salade nicoise  € 2,00 p.p. 

 

Indisch buffet:        Prijs  €18,50 p.p. 

Nasi, rijst of bami, rundvlees rendang, sajoerboontjes,  kipsatéspies, 

sambal eieren en Indische fruitsalade   

Satésaus, kroepoek, atjar en soerendeng;  

Extra Indische gehaktballetjes in ketjap € 2,00  /Extra kip spicy € 2,00  

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 



 

De Nieuwe Melkfabriek 

Biologische & lokale producten 
Mardyk 13c Elahuizen 

Tel. 0514-700224       info@denieuwemelkfabriek.nl   www.denieuwemelkfabriek.nl 

 

 

 

 

Buffet “De Nieuwe Melkfabriek”  Prijs vanaf € 20,00 p.p. 

Dit buffet met warme en koude gerechten maken wij op maat.   

Om u een idee te geven: 

Koud: Carpaccio van de lende, meloen met fries gerookte ham, 

Bruschetta’s met tomatensalsa en geitenkaas met biet, crudite, salades. 

Warm: Soep van het seizoen, warm vlees met honing mosterd, runderstoof, ossenhaaspuntjes, varkenshaasje,  

vispotje met zalm en kabeljauw, aardappelgratin, risotto of/en warme seizoen groenten. 

Dessert: Fryske tiramisu 

 

Tapas buffet: 

Denkt u aan kleine hapjes? Kies dan voor ons tapas buffet.  

Tapas zijn kleine Spaanse hapjes, u kunt ze per portie bestellen.  

 

Crudite, rauwe groenten gesneden met dip € 1,50 

Seizoen soepje in een amuse glaasje  € 2,00 

Peppadew met roomkaas   € 1,50 

Gerookte ham met kruidenkaas  € 1,50 

Dadel met tete de moine   € 1,50 

Serranoham    € 1,50 

Merenguez worstjes   € 2,50 

Groene salade met flinterdunne eendenborst 

en sinaasappel    € 4,50 

Pincho’s de chorizo (warm)   € 4,50 

Gerookte zalm    € 2,50 

Wrap met gerookte kip   € 2,50 

Spaanse gehaktballetjes in pikante tomatensaus € 4,50 

Filo Fingers gevuld met geitenkaas  € 2,00 

Ossenhaasspies met mie en saté  € 5,50 

Mini hartige taart    € 2,50 

Kleine hamburgertjes   € 4,50 

 

 

   
 

  

 


