BUFFETTEN

Holiday Inn Gent Expo - Maaltekouter 3 - 9051 Gent
Tel.: +32 9 241 53 22 - Fax: +32 9 222 66 22
E-mail: banqueting@higentexpo.com

Klassiek Buffet
(Vanaf 30 personen)
Aperitief met prosecco & fruitsap (30 min.)
Koud buffet
Tomaat garnaal
Gerookte zalm en zalm Belle Vue
Toastje met krabsalade
Gerookte heilbot en sprotjes
Gerookte ham
Rosbief
Kippenboutjes
Saladbar met broodjes en boter
Dagsoep
Warm buffet
Keuze uit warm vis- of vlees gerecht van de Chef,
vergezeld van 2 soorten warme groenten en een aardappelgarnituur
Pastagerecht
Dessertbuffet
Javanais
Soesjes en eclairs
Chocomousse
Appeltaart en abrikozentaart
Dessertroom met bruine suiker
Assortiment gesneden fruit
Koffie of thee
Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd: witte en rode huiswijn, pils, water en frisdranken
Prijs Klassiek Buffet: €46,50 per persoon
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Zuiders Buffet
(Vanaf 30 personen)
Aperitief met prosecco & fruitsap (30 min.)
Buffet met koude en warme voorgerechten
Rundscarpaccio met parmezaan en rucola
Tomaat met buffelmozzarella en basilicum
Bruschetta (ricotta met radijs, tomaten, paddenstoelen, olijven)
Grissini met zuiderse salami’s en gerookte ham
Vitello Tonnato
Groentesalade met feta
Assortiment ciabatta en focaccia
Olijven, zongedroogde tomaten en gemarineerde ansjovis
Minestrone met lookbroodjes
Hoofdgerechtenbuffet
Penne met pikante tomatensaus
Lasagne bolognese
Vispannetje uit Livorno
Risotto met spinazie en zalm
Kalkoenlapje met citroensaus en rozemarijnaardappelen
Dessertbuffet
Panna cotta met ananas en rode vruchtencoulis
Chocoladetaart met amandelen
Citroentaart met merengue
Tiramisu
Verse fruitsalade met ricotta
Koffie of thee
Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd: witte en rode huiswijn, pils, water en frisdranken
Prijs Zuiders Buffet: €53,50 per persoon
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Food Parade
(Vanaf 30 personen)
Food Parade: een wandeling door allerlei geuren en kleuren.
Uw evenement wordt een absolute voltreffer!

Aperitief met prosecco & fruitsap (30 min.)
Food Parade
Waaier van gerookte en gemarineerde vissoorten
Assortiment van Gentse fijne vleeswaren
Witloofroomsoepje met snippers heilbot
Pomodore van mozzarella en basilicum
Quiche Lorraine
Wokcorner
Scampi met lentegroentjes
Rundsreepjes op z’n Gents
Dessertbuffet
Javanais
IJs assortiment
Pannenkoekjes in meerdere variaties
Assortiment gesneden fruit
Koffie of thee
Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd: witte en rode huiswijn, pils, water en frisdranken
Prijs Food Parade: €58,50 per persoon
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Walking Dinner “ Taste & Serve”
(vanaf 30 personen)
Laat u culinair verrassen met het “Taste & Serve” Walking Dinner.
Beleef deze unieke ervaring samen met uw gasten.
Aperitief met prosecco & fruitsap (30 min.)
~
Verrassend buffet met een keuze uit gastronomische hapjes van vis en vlees,
vergezeld van een saladbar
~
Verse dagsoep
~
Rondgang van fijnproevertjes
Gebakken rode poon, bieslooksaus, seizoensgroentjes, venkel, aardappelpuree
Gegrilde steak met bordelaisesaus, warme tomaat en gratin
Gebakken eendenborst met frambozensaus, witlof en gebakken aardappel
~
Waaier van desserten
~
Koffie/thee

Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd: witte en rode huiswijn, pils, water en frisdranken

Prijs Taste & Serve: €62,50 per persoon
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