(Eet) Café Rest. de Zuiderhof
Meppelerweg 47
7921 VN Zuidwolde

U kunt hier pinnen!
Grieks Buffet:

Koud Buffet:

Bestaat uit:

Bestaat uit:

- Gyros, malse kip gekruid met gyroskruiden.

- Soep van de dag

- Shoarma, varkensvlees met shoarmakruiden

- Broodje kroket

- Pittige griekse gehaktballetjes

- Mooi opgemaakte huzarensalade.
- Pasta salade

Dit wordt geserveerd met:

Dit wordt geserveerd met:

- Gebakken aardappeltjes met griekse kruiden

- Diverse soorten brood,

- Rijst

- Vleeswaren en kaas

- Twee soorten salades & diverse sausjes.

- Kruidenboter en roomboter

€15,- p.p.

€13,50, p.p.

Exclusief warm Buffet:

Lunch Buffet:

Bestaat uit:

Bestaat uit:

- Varkenshaas in pepersaus

- Diverse soorten brood

- Biefstuk in stroganoffsaus

- Diverse soorten vleeswaren

- Kipfilet met groente in zoet/pittige saus

- Kaas, zoet beleg
- Komkommer, tomaat

Dit wordt geserveerd met:

- Koffie, thee, melk, karnemelk

- Gebakken aardappelen

€ 9,50 p.p.

- Rijst

Tegen meerprijs:

-Groente

- Soep

€3,-

- Rundvleeskroket

€1,70

- Rundvleessalade

€2,-

- Roerei met spek en tomaat

€2,50

€23,50 p.p.

Hapjes op tafel

Hapjes Buffet:

Bestaat uit:

Bestaat uit:

- Kaas

- Tomaatjes met mozzarella en basilicum

- Leverworst

- Ei met rauwe ham

- Droge worst

- Ham met roomkaas

- Kookworst

- Haring met roggebrood

- Komkommer

- Rundvleessalade
- Tonijnsalade

Verder gaan we dan nog vier keer rond met

- Kroepoek met pikante saus

warme hapjes:

- Kruidenboter

- Bitterballen

- Stokbrood

- Kipnuggets
-Uienringen
- Mini loempia’s

€6,- p.p.

€9,- p.p.

Exclusief hapjes Buffet:
Bestaat uit:
- Tomaatjes met mozzarella en basicilum
- Ei met rauwe ham

Onbeperkt drinken:
Dit is mogelijk vanaf 20 pers!

- Javaanse balletjes met satésaus
- Haring met Amsterdamse uitjes
- Ham met roomkaas

3 uur onbeperkt drinken! De tijd gaat in als het
eerste drankje geschonken wordt.

- Rundvleessalade
- Tonijnsalade
- Krabsalade

€17- p.p. (m.u.v. buitenlands gedistilleerd)

- Kroepoek met een pikant sausje
- Stokbrood met kruidenboter

Wilt u na 3 uur toch langer doorgaan? Dan
komt er ieder uur €6,- p.p. bij.

€13,- p.p.

