SMAKELIJK ETEN
Bij het All-in Buffetrestaurant

UITZICHT OP GRENZELOOS GENIETEN
De passie van onze chef-kok vindt u terug in de met zorg bereide warme en koude gerechten. Wij ontvangen u met een heerlijke tapasplank
en consumptie.
Koude buffetgerechten
• Waldorf salade met perzik en walnoten
• Oma’s beenhamsalade met runderborst
• Scharrelei salade met beenham
• Huzarensalade met room paté en preiselbeeren
• Stokbrood met kruidenboter
Salade & rauwkost buffet
• Tomatensalsa met balsamico
• Komkommersalsa met bieslook en sjalotjes
• Gemende paprika taugé salsa
• Venkelsalsa met limoen dressing
• Gemengde mesclunsalade
• Diverse dressings en sauzen
Soep
• Dagverse soep
Vleesgerechten
• Prosciutto di Parma met meloen salsa
• Boerenachterham met mango salsa
• Kiprollade met perzik salsa
• Runderborst met uiencompote en peper
• Spaanse Chorizo pamplona met olijven en rode ui
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Warme gerechten van de grill
• Ierse steak Merlan premium klasse
• Medaillon van varkenshaas
• Runder ribeye met gestoten pepers
• Gemarineerde kipfilet
• Varkensgebraad met bruine suiker en honing
• Verse hamburger van 100% rundvlees
Uit de wok
• Kipschotel op oosters wijze bereid
• Geparfumeerde rijst met ui en gemengde paddenstoelen
• Groenten mix wortel peultjes en of stoofperen
• Pasta met kruiden roomsaus - geraspte kaas
Frituur
• Frites
• Pommes noisette
Visgerechten uit de Fresh Fish Corner
• Vers schoongemaakte zoute haring
• Gerookte Noorse zalmfilet remouladesaus
• Gerookte makreelfilet met rode ui en kappertjes
• Gamba’s met staart en mango in knoflook crème
• Gerookte forelfilet met dille dressing
• Noorse garnalen met appel en cocktail crème
• Rolmops
• Zure bommen
• Haring in diverse sausen
• Gerookte Brado
• Mosselen in het zuur
• KoolsaladeSurimi salade
• Zalmsalade
• Pasta tonijnsalade
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Warme gerechten uit de Fresh Fish Corner
• Gemengde groenten met gamba s en knoflook
• Noorse zalmfilet met citroen kruidenboter
• Gebakken kibbeling
• Gebakken wijting filet
Dessertbuffet
• Chocolade muffins
• Bavarois
• Slagroom soesjes
• Verse fruitsalade
• Longueurs verschillende soorten
• Omelet siberienne
• Bonbons, kletskoppen
• Mini petitfours
• Marshmallows, dessert toppings, warme kersen, slagroom
Italiaanse ijssalon
Uw eigen ijscoupe laten bereiden met ruime keuze uit traditionele
Italiaanse ijssoorten. Liever een hoorntje ijs? Ook dat is mogelijk.
De perfecte afsluiting van een heerlijk avondje in De Koperen Hoogte.
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