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Catering Grandcafé Eemland  

Wilt u thuis gasten ontvangen maar tóch genieten met de gerechten van Grandcafé Eemland 

dan leveren wij ook onze welbekende gerechten en buffetten op locatie.                                    

U kunt zelf een buffet samenstellen. Wij maken graag een offerte naar uw persoonlijke 

wensen. Wij bieden ook de mogelijkheid op locatie servies/bestek en gewenste 

benodigdheden te faciliteren.   
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Buffet grandcafé Eemland standaard  

De prijs van dit buffet is gebaseerd op minimaal 20 personen 

 

koude buffet gerechten 

*Stokbrood met diverse soorten smeersels (V)  

*Saladebar met verschillende sla soorten, tomaat, komkommer, fetakaas, olijven, 

zongedroogde tomaatjes en geserveerd met diverse soorten dressing (V) 

*Rijkelijk opgemaakte bourgondische vleessalade  

*pastasalade met pesto (V) 

*Carpaccio van ossenhaas met truffeldressing, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en 

kappertjes 

 

warme buffet gerechten 

*stukjes gebakken zalm geserveerd met zachte dille-mosterdsaus   

*Malse kippendijen stukjes met satésaus en knapperige uitjes  

*Vegetarische lasagne rijkelijk gevuld met groente (V) 

*Gebakken groente ratatouille  (V) 

*Aardappelkroketjes met mayonaise (V) 

 

Standaard € 31,50 per persoon  

*V= vegetarische gerechten.  

**Het gehele buffet wordt op afgesproken tijd gebruiksklaar en warm bij u aangeleverd.  

***Warme hapjes worden geleverd in chafing dishes en kunnen gemiddeld 1 ½  uur warm 

blijven. 
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Aanvullingen buffet  

 

koude buffet gerechten aanvulling  

*Flatbread met rozemarijn, zeetzout en olijfolie €0,50 p.p. (V)  

*Knoflookbroodjes uit de oven €0,50 p.p. (V) 

*Rauwe ham met meloen €2,00 p.p.  

*Diverse ham en worst soorten met zongedroogd fruit €1,75 p.p. 

*Dungesneden gerookte ribeye met gemarineerde peer en frambozen balsamico €2,00 p.p.  

*Kalfsfricandeau rosé gebraden met tonijn €1,75 p.p.   

*Franse uiensoep (i.p.v. tomatensoep) €0,50 p.p. 

*Plakjes gerookte zalm met zalmsalade €2,75 p.p.  

*Wraps van gerookte zalm rolletjes €1,50 p.p.   

*Rivierkreeftgarnaaltjes met cocktailsaus en partjes citroen €1,75 p.p.  

*Hollandse haring met uitjes en zuur €1,25 p.p. 

*Salade nicoise met tonijn, olijven, rode ui en tomaatjes €1,25 p.p. 

*Groentesoep rijkelijk gevuld (i.p.v. tomatensoep) €0,25 p.p. (V)    

*Griekse salade met fetakaas, tomaat, komkommer en dressing €1,00 p.p. (V)  

*Waldorfsalade met rozijnen, mandarijn en walnoten €1,00 p.p. (V) 

*Spinazie salade met geitenkaas, walnoten en honing-mosterd dressing €1,00 p.p. (V)  

*Aardappelsalade met Griekse yoghurt appel, augur, zilveruitjes en tuinkruiden €1,25 p.p.(V) 

*Couscous salade met noten, rozijnen, komkommer, tomaatjes, rode ui en feta €1,50 p.p. (V)  

 

warme buffet gerechten aanvulling  

*Coq au vin (gestoofde kip) op Franse wijze €2,50 p.p.  

*Runderstoofpotje op oud Hollandse wijze €2,75 p.p.  

*Oma’s Gehaktballetjes in zoetzure saus €2,00 p.p.  

*Pikante kippenvleugeltjes €1,75 p.p.  

*Stukjes varkenshaas in champignonroom saus €2,00 p.p.  

*Stukjes spareribs afgelakt met zoete saus €2,00 p.p. 

*Pittige gamba’s in knoflookolie €2,00 p.p.  

*Calamaris met citroenmayonaise €1,50 p.p.  
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warme buffet gerechten aanvulling  

*Kabeljauw uit de oven gegratineerd met crème fraîche oude kaas €3,00 p.p.  

*Paella met kip en garnalen €2,50 p.p. 

*Mix van gegrilde pastinaak en zoete aardappel uit de oven €1,50 p.p. (V)   

*Friet met mayonaise €0,75 p.p. (V) 

*Gebakken krieltjes met tuinkruiden €1,00 p.p. (V)  

*Huisgemaakte aardappelgratin met oude kaas en crème fraîche €1,00 p.p. (V) 

*Provinciaalse oven aardappeltjes met olijfolie €0,75 p.p.  (V) 

 

Dessertbuffet aanvulling  

*Huisgemaakte frisse Cheesecake met bloedsinaasappelsaus €3,00 p.p.  

*schepijs 2 smaken €1,50 p.p.  

*vers fruit €3,00 

*Omelet Siberiënne (vanille ijstaart) €3,75 p.p.   

*Huisgemaakte Tiramisu €1,75 p.p. 

*Chocolademousse mix wit en melk €1,75 p.p.   

*Oma’s huisgemaakte appelcarré in stukjes €1,75 p.p.  

*Selectie van kleine zoete taartjes/cakejes op etagères geserveerd €5,50 p.p.  

*Kaasplank met kletsenbrood, 4 soorten kaas, fruit en appelstroop €5,50 p.p.  

 

*Alle prijzen achter de gerechten zijn toegevoegde prijzen bovenop het standaard buffet. 

U kunt naar wensen ook gerechten omruilen uit het standaard buffet. Wij maken hiervoor 

voor u een prijsopgave.  

Uiteraard kunt u ook geheel uw eigen buffet samenstellen en maken wij hiervoor voor u een 

persoonlijke offerte.  

** Alle gerechten met een (V ) zijn vegetarisch.  

 

Buffetgerechten voor de kleintjes  

*Mix van bitterballen, kipnuggets en mini frikadelletjes met sausjes €2,00 per kind  

*Poffertjes met poedersuiker €1,50 per kind (V)  

*Pasta met tomatensaus en Parmezaanse kaas €1,75 per kind (V)  
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Stamppotten buffet Eemland 

De prijs van dit buffet is gebaseerd op minimaal 20 personen 

 

Stamppotten 

*Zuurkool (V)  

*Boerenkool (V)  

*Hutspot (V)  

 

Vlees 

*Huisgemaakte gehaktbal 

*Rookworst 

*Speklapjes 

*Uitgebakken spekjes los geserveerd  

 

Garnituur 

*Amsterdamse uitjes (V)  

*Piccalilly (V)  

*Mosterd 

*Stoofpeertjes (V)  

 

Nagerecht  

*Huisgemaakt appel carré met kaneelijs 

 

Standaard € 27,50 per persoon  

*V= vegetarische gerechten.  

**Het gehele buffet wordt op afgesproken tijd gebruiksklaar en warm bij u aangeleverd.  

***Warme hapjes worden geleverd in chafing dishes en kunnen gemiddeld 1 ½  uur warm 

blijven. 
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Combinatie hapjes catering Eemland 

De prijs van dit hapjesbuffet is gebaseerd op minimaal 15 personen 

 

 

Koude hapjes  

*Canapé carpaccio  

*Groenten crudités  met kerriedip (V)  

*Parmaham met meloen  

*canapé bruchetta met pesto (V) 

*Wrap gerookte zalm met kruidenkaas  

 

Warme hapjes 

*mini saté stokjes met satésaus  

*mini gehaktballetjes  

*mini quiche   

 

standaard prijs €19,50 p.p. 

 

*V= vegetarische gerechten.  
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