
AANBOD

Warme kipfilet met kerriesaus en vruchten, witte rijst, 
nasi en bami, balletjes gehakt met zoetzure saus, 
gegrilde kippenpootjes met heerlijke pindasaus, spareribs met pangang saus

Oosters buffet

Stamppot peen en uien, stamppot boerenkool, 
stamppot zuurkool, appelcompôte, speklapjes, 
rookworsten en gehaktballen in de jus

Stamppotten buffet

Warme kipfilet met kerriesaus en vruchten, witte rijst, 
nasi en bami, balletjes gehakt met zoetzure saus, 
gegrilde kippenpootjes met heerlijke pindasaus, spareribs met pangang saus,
heerlijke huzarensalade met als garnituur: achterham, rosbief, varkens
fricandeau, beenham, gevulde eieren en vruchten

Oosters Plus buffet

Gebraden rosbief, ardennerham, fricandeau, beenham, 
seizoenspaté, kaasplankje, gerookte zalm, 
Noorse en Hollandse garnalen, huzaren en zalmsalade, zalmmoot met witte
wijnsaus, gesneden varkens-fricandeau uit de oven met champignonsaus,
pasteitje met kippenragout, rauwkostsalade, diverse soorten luxe brood,
roomboter, kruidenboter en fruit

Warm/Koud buffet € 25, 95 p.p.

VOORWAARDEN

Bij RacketSportSchiedam kunt u gebruik
maken van een buffetaanbod. Dit kan
wanneer u bij ons komt spelen en/of
vergaderen en eten met een groep vanaf 10
personen.

Wanneer u dit wenst af te nemen, kunt u
via onze website een evenement aanvragen
en uw buffetkeuze doorgeven.

Dien uw aanvraag in tot uiterlijk 3 weken
voor de gewenste datum van uw
evenement.

BUFFETKAART

Vleessalade, kartoffelsalade, zalmsalade, kipsalade, 
stokje kipsaté of sjasliek, kippenpootjes met saus, 
spareribs met saus, paling, gerookte zalm, rosbief, achterham, 
fricandeau, gegrilde kipfilet, gebraden gehakt, meloen met Ardenner ham,
stokbrood met kruidenboter

Vlees/Vis buffet

DEUCE
B R A S S E R I E

€ 25, 95 p.p.

€ 25, 95 p.p.

€ 23, 95 p.p.

€ 23, 95 p.p.

Kartoffelsalade, zalmsalade, kipsaté, sjasliek, 
pittige gehaktballetjes met saus, kipfilet in zoetzure saus, 
kipfilet in kerrie saus, kippenpootjes, spareribbetjes, macaroni, spaghetti, nasi,
bami, gerookte zalm, achterham, fricandeau, gegrilde kipfilet, schaal met fruit,
meloen met Ardenner ham, kaas/brie, paté, stokbrood met kruidenboter

Combibuffet € 26, 95 p.p.

Keuze uit pistolet met ham en/of kaas of omelet, 
sandwich carpaccio en sandwich gerookte zalm, 
jus d'orange, melk en koffie en thee.

Lunch buffet € 14, 95 p.p. 

https://www.racketsportschiedam.nl/form/aanvraag_evenement

