
 

Buffetten 
Zowel Buffet Tespelduyn als Buffet Tespelduyn Deluxe worden verzorgd in fases en dat leggen wij ook uit 

aan jullie gasten. Als eerste gang serveren wij de soep of bouillon uit, waarna het koude buffet wordt 

geopend. Als vervolg worden de warme gerechten gepresenteerd.  

Afsluitend volgt het dessertbuffet als vierde gang.  

Buffet Tespelduyn 

Cappuccino van Pomodoritomaat met schuim geserveerd in een wijnglas 

*** 

Royale zalmsalade 

Waldorfsalade met selderij, walnoten, mandarijnen en yoghurt mayonaise 

Ambachtelijke huzarensalade 

Garnalen cocktail met Noorse garnalen 

Gerookte forel 

Gerookte zalm 

Gerookte kipfilet 

Paté de campagne  

Fricandeau 

Rosbief 

*** 

Gepocheerde zalm in een witte wijnsaus 

Varkenslende met stroganoffsaus 

Saté van de kip 

*** 

Stokbrood & kruidenboter 

Verse frites  

Basmati rijst 

Dagverse groenten 

Pindasaus, cocktailsaus, knoflooksaus, mayonaise 

*** 

Omelet Vesuvius;  

Geflambeerde Italiaanse vanille-ijstaart met warme kersen en eiwitschuim 

 

Buffet Tespelduyn tot 25 personen: € 862,50    

Meerprijs per persoon:   € 34,50 

Meerprijs per kind van 4 tot 10 jaar:  € 17,25 

 

U kunt uw buffet bijvoorbeeld  uitbreiden met:  per persoon 

Gerookte paling      €   5,50 

Vitello Tonato       €   5,00 

Petit fromage       €   5,00 

Chocoladefontein      €   8,25 

  



 

Buffet Tespelduyn Deluxe 

Ossenstaartbouillon met tuinkruiden 

*** 

Italiaanse rauwkostsalade 

Hors-d’oeuvre vis; rijkelijk opgemaakte vissalade 

Hors-d’oeuvre vlees; rijkelijk opgemaakte vleessalade 

Garnalen cocktail met Hollandse garnalen  

Gerookte forel 

Gerookte zalm 

Carpaccio Tespelduyn met Parmezaanse kaas & truffeldressing 

Gerookte kipfilet 

Serranoham met meloen 

*** 

Varkenshaas saté 

Kalkoenbiefstuk met pepersaus 

Runderhamburgers met gebakken uitjes 

Bouillabaisse van diverse lekkernijen uit de zee 

*** 

Stokbrood & kruidenboter 

Verse frites  

Basmati rijst 

Dagverse groenten 

Pindasaus, cocktailsaus, knoflooksaus, mayonaise 

*** 

Grand dessert buffet (Keuze uit: Zoet, hartig of een mix) 

Rijke presentatie van nagerechten met o.a. verse fruitsalade, slagroom, witte- en bruine 

chocolademousse, diverse ambachtelijke bavaroise taarten, ijsbombes en ijstaarten 

 

Buffet Tespelduyn Deluxe tot 25 personen:  € 1.112,50    

Meerprijs per persoon:     € 44,50 

Meerprijs per kind van 4 tot 10 jaar:    € 22,25 

 

 

U kunt uw buffet bijvoorbeeld  uitbreiden met:  per persoon 

Gerookte paling      €   5,50 

Vitello Tonato       €   5,00 

Petit fromage       €   5,00 

Chocoladefontein      €   8,25 

 

 

 

 

 

  



 

Buffet Tespelduyn Culinair 

Pompoen soep met geitenkaas crème 

*** 

Royale zalmsalade 

Tonijnsalade met haricots verts 

Carpaccio pasta salade 

Vlees salade met luxe vleeswaren 

Kip cocktail met monica saus & selderij 

Vitello tonato 

Rauwe ham met balsamico siroop 

Boerenpaté met cranberry compôte 

Rosbief met frambozen vinaigrette 

Gerookte kipfilet met truffelmayonaise 

*** 

Saté van de kip 

Gepocheerde kabeljauw met dille beurre blanc 

Varkens rib-eye met groene peper saus 

*** 

Stokbrood & kruidenboter 

Verse frites / Pommes grattin 

Kruidenrijst 

Ratatouille van groenten 

Pindasaus, cocktailsaus, knoflooksaus, mayonaise 

*** 

Dessert 

Parade van chocolade; 

Choco soesjes, brownie, tiramisu, 3 soorten chocolade mousse, fontein met vers fruit, ijsbombe 

 

Buffet Tespelduyn culinair tot 25 personen: € 987,50    

Meerprijs per persoon:    € 39,50 

Meerprijs per kind van 4 tot 10 jaar:   € 19,75 

 

U kunt uw buffet bijvoorbeeld  uitbreiden met:  per persoon 

Gerookte paling      €   5,50 

Vitello Tonato       €   5,00 

Petit fromage       €   5,00 

Chocoladefontein      €   8,25 

 

 

 

 

 

Uiteraard kunt u uw eigen buffet suggesties kenbaar maken zodat wij u op maat kunnen bedienen. 



 

Barbecue 
De gerechten van Barbecuebuffet Tespelduyn en van Barbecuebuffet Tespelduyn Deluxe worden door 

onze medewerkers bereid. Dit houdt in dat jullie gasten zelf niets hoeven te bereiden en dat deze 

barbecuebuffetten altijd doorgang kunnen vinden, dus ook bij mindere weersomstandigheden. 

 

Barbecuebuffet Tespelduyn 

Papillot, een pakketje van diverse soorten Noordzee-vis met prei & limoenboter 

Ambachtelijke sjasliek 

Heerlijke malse kipsaté 

Kruidige hamburger van 100% rundvlees 

Pittig gemarineerde spareribs 

*** 

Huisgemaakte, rijkelijk opgemaakte hors-d’oeuvre 

Pastasalade van de dag 

Saladebar; gevarieerde salade van het seizoen 

Frites, stokbrood, kruidenboter en roomboter 

Mayonaise, satésaus, cocktailsaus, aïoli, barbecuesaus 

 

Barbecue Tespelduyn t/m 25 personen:    € 812,50  

Meerprijs per extra persoon:     € 32,50 

Meerprijs per kind van 4 tot 10 jaar:    € 16,25 

  



 

 

Barbecuebuffet Tespelduyn Deluxe 

Mediterrane spies van tijgergarnalen 

Kruidige hamburger van 100% rundvlees 

Provençaalse biefstuk 

Gegrilde zalmfilet, oosters gekruid 

Sweetchili-chicken 

*** 

Huisgemaakte, rijkelijk opgemaakte hors-d’oeuvre 

Pastasalade van de dag 

Saladebar; gevarieerde salade van het seizoen 

Frites, stokbrood, kruidenboter en roomboter 

Mayonaise, satésaus, cocktailsaus, aïoli, barbecuesaus, truffelsaus 

 

Barbecue Tespelduyn t/m 25 personen:    € 912,50  

Meerprijs per extra persoon:     € 36,50 

Meerprijs per kind van 4 tot 10 jaar:    € 18,25 

 

 

Live cooking!     € 150,00 

Onze keukenbrigade grillt live voor jullie gasten diverse gerechten op de Green Egg.  

 

U kunt uw gekozen barbecuemenu bijvoorbeeld uitbreiden met:  per persoon 

Pasta-vissalade         €   3,00 

Cocktail van Hollandse garnalen      €   5,00 

Vers fruit         €   4,00 

Kaasplateau/Grand dessert buffet (of een mix)     €   9,50 

Uiteraard kunt u uw eigen buffet suggesties kenbaar maken zodat wij u op maat kunnen bedienen. 


