Buffetten vanaf 20 personen te bestellen

** vegetarisch
Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele drankjes

Grieks Buffet Koud en warm

Klarendalseweg 477-1
6822 GW Arnhem

026 – 382 75 49

info@wereldkeukenarnhem.nl
volg ons op Facebook

€ 14,50 p.p.

Griekse salade **
Met Tomaat, komkommer, rode ui,
olijven en feta
Sardine met tomaten-knoflook olie, ui en olijven
Lahanosalata **
Wittekool salade
Gehakt met feta
Soutzoukakia smyrneika
Griekse bifteki
Gehaktballetjes in tomatensaus
Griekse souvlaki met Gyros, uien & tzatziki
( Gyros: varkensvlees of kip )
Geroosterde aardappelen en rijst **
Vloerbrood

Buffetten vanaf 20 personen te bestellen

** vegetarisch
Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele drankjes
Arabisch Buffet koud en warm

€ 16,50 p.p.

Couscous salade ** met gegrilde groenten en feta
Arabische aardappelsalade ** met Turkse yoghurt
Dolmas / Dadels **
Gevulde druivenbladeren met rijst
Falafel **
met tahin
Lamsstoof met kikkererwten en pruimen
Mantoe
Gevulde pastabuideltjes met gehakt met tomatensaus
Afghaanse kip met spinazie rijst
Turks brood met mezzes
Tapas Buffet koud en Warm

€ 15,00 p.p.

Sweetpeper gevuld met roomkaas **
Toscaanse tapenade
Monchengo kaas ( Spaanse geitenkaas )
Spaanse salade **
Gebakken Chorizo worstjes
Enchilada's gehaktballetjes in tomatensaus
Kippenpootjes piri piri
Tortilla **
Gemarineerde knoflook gamba's
Champignons gegaard in kruidenolie **
Patatas bravas
Oerbrood met Ajillo ( knoflooksaus )

Mini sandwich met zalm en uienchutney
Mini sandwich met carpaccio en pestomayo
Mini sandwich met brie, honingmosterdsaus
Mini sandwich met hummus en gegrilde groente
Kaas, worst
Canapé met tonijnsalade
Wrap met gerookte kip, kerriemayo en rucola
Huis-gemarineerde olijven
Coppa di parma met meloen
Komkommer gevuld met kipkerrie
Gevulde eieren
Zalmrolletjes met roomkaas

€ 1,25 p stuk
€ 1,25 p stuk
€ 1,25 p stuk
€ 1,25 p stuk
€ 4,00
€ 1,25 p stuk
€ 2,00 per 2
€ 1,00 p stuk
€ 1,25 p stuk
€ 1,25 p stuk
€ 1,00 per 2
€ 1,00 per 2

Aziatisch buffet Koud en Warm

€ 19,50 p.p

Aziatische salade ( Noedelsalade )
Thaise komkommer salade ( Zuur )
Huisgemaakte Sushi
Keuze uit : Vis of Vegetarisch
Gado Gado Thailand **
Wok groenteschotel met Gamba's en Oosterse saus
Roerbak groenteschotel met zwarte bonensaus **
Gebraden Rundvlees met paksoi en teriyakisaus
Geroosterde groene kip curry uit Indonesië
Andyachi Surli : Omelet gevuld met champignons **
Wordt geserveerd met:
Rijst of Bami
Kroepoek en Pathak ( Brood )

Warme hapjes:

per

prijs

Dessert buffet

Falafel met tahin
Kipkluifjes met pittige saus
Inktvisringen met knoflooksaus
Bittervallen met mosterd
Gehaktballetjes in tomatensaus
Vegetarische quiche
Vegetarische fritatta
Dim sum met kip en sojasaus
Crabcakes

8
6
8
8
6
4
4
3
3

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Omelet Seberiëne
Italiaanse Tiramisu
Witte chocolade mousse
Hangop van Turkse yoghurt met rood fruit
Baklava
Cheese cake
Verse fruitsalade

4,00
4,00
4,00
5,00
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00

€ 9,50 p.p.

Lunchbuffetten vanaf 15 personen

Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele losse drankjes
Bij de lunchbuffetten worden 2 broodjes p.p. geserveerd.

Lunch “Wereldkeuken” 1
€ 12,00 p.p.
Soep met garnituur
Ciabatta met jonge kaas, tomaat, komkommer en sla
Ciabatta met achterham, mosterdsaus, komkommer
en sla
Ciabatta met humus en gegrilde groente

Geserveerd met melk, koffie en thee

Lunch “Wereldkeuken” 2
€ 14,50 p.p.
Soep met garnituur
Ciabatta met jonge kaas, tomaat, komkommer en sla
Ciabatta met achterham, mosterdsaus, komkommer
en sla
Ciabatta met humus en gegrilde groente
Sandwich met gerookte zalm en rode uien
marmelade
Rauwkostsalade
Geserveerd met jus d’ orange, melk, koffie en thee
Lunch “Wereldkeuken” 3
€ 18,50 p.p.
Soep met garnituur
Ciabatta met brie, walnoten en rode uienchutney
Ciabatta met coppa di Parma, pesto mayonaise en
komkommer
Ciabatta met humus en gegrilde groente
Sandwich met gerookte zalm en kaas bieslookcreme
Sandwich met pulled chicken en BBQ saus
Salade caprese, tomaat met mozzarella

Geserveerd met jus d’ orange, melk, koffie en thee

