
Deze informatie is slechts indicatief. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het 

bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. 

Voor een up-to-date en correcte prijsofferte dient u steeds feestzalen Familia te contacteren. 

Onze Buffetten 
Koud en warm buffet 

Koude gerechten 

 Tomaatjes gevuld met grijze garnalen 

 Roze zalm met zijn garnituur 

 Verse en gerookte forel 

 Carrousel van scampi’s 

 Ardeense ham met zoetigheden van cavaillon 

 Rolletje van hoeveham met aspergepunten 

 Varkens en rundgebraad met fruit versiert 

 Eitjes geparfumeerd met cognac 

 Groenten slaatjes, aardappelsla, zuiderse rijstsla en pasta met zongedroogde tomaten 

 Aangepaste sauzen 

 Assortiment van witte en bruine broodjes 
 

Warme gerechten  

 Varkenshaasje met graanmosterdsaus 

 Pangasius rolletjes met puree en bieslook roomsaus 

 Aardappel gratin dauphinois en gewokte groenten 

 Frikandellen met warme krieken en appelmoes 
 

Dessert 

 rijstpap 

 fruitsla 

 chocolademousse 
 

  

 



Deze informatie is slechts indicatief. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het 

bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. 

Voor een up-to-date en correcte prijsofferte dient u steeds feestzalen Familia te contacteren. 

Onze Buffetten 

Familia’s uitgebreid koud en warm buffet 

Koude gerechten 

 Tomaatjes gevuld met grijze garnalen 
 Gemarineerde zalm 

 Zalm belle veu 

 Assortiment van fijne visterrines 

 Pallet van gerookte vissoorten met garnituur 

 Italiaanse ham met zoetigheden van cavaillon 

 Rolletje hoeveham met aspergepunten 

 Varkens en rundgebraad versiert met fruit 

 Eitjes geparfumeerd met cognac 

 Groenten slaatjes, aardappelsla, zuiderse rijstsla en pasta met Zongedroogde tomaten 

 Aangepaste sauzen 

 Assortiment van witte en bruine broodjes 
 

Warme gerechten 

 Schartongrolletjes met pestosaus 
 Stoofpotje van vis met saffraansaus 

 Chateau briand met rode wijnsaus 

 Parelhoenfilet in roomsaus met witte druiven 

 Gratin dauphinois 
 

Dessertenbuffet 

 IJs met aardbeien - en chocoladesaus, vers fruitsla 
 Chocolademousse 

 Rijstcoupe met vers fruit 

 Assortiment van bavarois 

 Babyananas met slagroom 

 Miserable en javanais 

 Tiramisu en chocoladegebak 

 Flensjes met sinaasappelsaus 

 Variatie van verschillende Belgische en Franse kazen 

 Chocolade fontein 

 


