Fam. Geissler
Tolhuisweg 5
7722 HS Dalfsen
0529-458585
www.expomadrid.nl
info@madriddalfsen.nl
2022

DINER
3-gangen diner

3-gangen diner

4-gangen diner

Soep
Groentesoep
of
Tomatensoep

Voorgerecht
Gebakken gamba’s in knoflook,
Carpaccio
of
Soep naar keuze

Voorgerecht
Kipcocktail,
Garnalencocktail,
Ardennerham met meloen
of
Carpaccio

Hoofdgerecht
Varkenshaas met champignonroomsaus,
Wienerschnitzel met Jägersaus,
Kipsaté spies met satésaus
of
Zalmfilet met Hollandaisesaus

Hoofdgerecht
Varkenshaas met champignonroomsaus,
Wienerschnitzel
met gebakken champignons en uien,

Spareribs
of
Zalmfilet met Hollandaisesaus

Dessert
of
Koffie + bonbon

Dessert
of
Koffie + bonbon

Hoofdgerecht
Varkenshaas met champignonroomsaus,
Wienerschnitzel met Jägersaus,
Kipsaté spies met satésaus,
Zalmfilet met Hollandaisesais
of
Zeebanket

U stelt het menu samen

Dessert
Of
Koffie + bonbon

U stelt het menu samen
(1 soep, 1 hoofdgerecht, uw gasten hebben geen menukeuze)

€ 23,00

(1 soep, 1 hoofdgerecht, uw gasten hebben geen menukeuze)

€ 26,00

Uw gasten mogen kiezen
€ 25,50

Soep
Groentesoep, tomatensoep,
mosterdsoep of uiensoep

Uw gasten mogen kiezen
€ 28,50

U stelt het menu samen
(1 voorgerecht, 1 soep, 1 hoofdgerecht, uw gasten hebben geen
menukeuze)

€ 31,00

Uw gasten mogen kiezen
€ 33,50

Bovenstaande diners worden geserveerd met:
Stokbrood met kruidenboter,
diverse soorten warme groentes, groene salade en aardappelgarnituren.

Kindermenu

RESERVEREN VERPLICHT

Soep
Groente of tomatensoep
Hoofdgerecht
Kinderpannenkoek,
Frietjes met:
Halve schnitzel,
Portie kipnuggets,
Kroket of frikandel
Dessert
Kinderijsje met verassing
€ 12,50
2022

BROODBUFFET
Witbrood, tarwebrood,
beschuit, krentenbrood en suikerbrood,
zoetebroodjes, bolletjes, croissants o.d.
Vleeswaren, kaas,
gekookte eieren, zoetbeleg,
onbeperkt koffie/thee/melk en karnemelk.
€ 15,50 p.p.
Optionele aanvullingen:
Groentesoep
€ 3,75
Kroket
€ 1,75
Vers fruit
€ 1,00
All in prijs

€ 19,75 p.p.
Extra’s

Verse Jus d ’Orange
Huzarensalade

2022

€ 1,75
€ 1,75

BROODBUFFET
DELUXE
2 soorten soep
Witbrood, tarwebrood,
beschuit, roggebrood,
krentenbrood en suikerbrood,
zoetebroodjes, bolletjes, croissants o.d.
Kroket en Huzarensalade.
Vleeswaren, kaas, roerei,
gekookte eieren, zoetbeleg, zalm
en
warme beenham met honing mosterdsaus.
Vers fruit.
Onbeperkt koffie/thee/melk/karnemelk
en verse jus d’orange.
€ 23,25 p.p.
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KEUZE BUFFET
Soepen
Tomatensoep | Groentesoep | Mosterdsoep
Champignonsoep | Uiensoep | Runderbouillon
Voorgerechten
Carpaccio | Garnalencocktail | Kipcocktail | Ardennerham met meloen
Koude bijgerechten
Huzaarsalade | Aardappel- eisalade | Zalmsalade
Kip-kerriesalade met bleekselderij | Pasta Pesto salade
Tomaat- Komkommersalade | Groene salade | Vleesschaal
Visschaal* | Hollandse nieuwe*
Warme hoofdgerechten
Satévlees + satésaus | Kip + kipkerriesaus | Spareribs
Gehaktballetjes + zoetzure saus | Varkenshaas champignonroomsaus
Schnitzel + gebakken champignons & uien | Rollade
Biefstuk + stroganoffsaus*| Gamba’s*
Visschotel + Hollandaisesaus* | Zalm omwikkeld met spek*
Aardappel garnituren
Rijst | Nasi | Frites | Aardappel rozetjes | Aardappelgratin
Gebakken aardappelen | Aardappelen uit de oven
Warme groente
Bloemkool- Broccolischotel | Witlofschotel met ham & kaas
Hollandse gewokte groente | Groentequiche | Gewokte kool
Dessert
1) Coupe-ijs | Coupe pudding | Koffie + Bonbon
2) Keuze uit bovenstaande of; Sorbet | Puddingbuffet
3) Uitgebreid Dessertbuffet
* Mogelijk tegen een meerprijs
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KEUZE BUFFET
Buffet Uno
Keuze uit:
2 soepen, geserveerd met stokbrood en kruidenboter
3 koude bijgerechten
3 warme hoofdgerechten
2 aardappel garnituren
Dessert: 1
€ 25,50
Buffet Dos
Keuze uit:
2 soepen, geserveerd met stokbrood en kruidenboter
4 koude bijgerechten
4 warme hoofdgerechten
2 aardappel garnituren
1 warme groente
Dessert: 2
€ 29,50
Buffet Tres
Keuze uit:
2 soepen, geserveerd met stokbrood en kruidenboter
2 voorgerechten
5 koude bijgerechten (keuze uit alle, ook *)
4 warme hoofdgerechten
3 aardappel garnituren
1 warme groente
Dessert 3: Dessertbuffet
€ 36,50
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LENTE- ZOMERBUFFET
Ontvangst met Welkomstdrankje
2 kopjes koffie met appel- of aardbeiengebak
Soep
Keuze uit runderbouillon of tomatensoep
geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Koudbuffet
Aardappel- eisalade, tomaat-komkommersalade,
pastasalade en een salade van gerookte kip
Ardennerham met meloen
Visschaal
Warmbuffet
Visschotel met Hollandaisesaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
Kipspies met satésaus
Bloemkool- broccolischotel
Witlof met ham en kaas
Gebakken aardappels
Aardappelrozetjes
Frites
Met diverse soorten sauzen

€ 30,50
Optionele aanvullingen
Dessertbuffet
Onbeperkt cons. (4 uur totaal)

2022

€ 6,50
€ 17,50

HERFSTWINTERBUFFET
Ontvangst met Glühwein
2 kopjes koffie met apfelstrudel met vanillesaus
Soep
Keuze uit paddenstoelensoep of uiensoep
geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Koudbuffet
Aardappel- eisalade, huzarensalade
en een Waldorfsalade
Diverse soorten vleeswaren
Warmbuffet
Keuze uit twee soorten stamppot
Boerenkool, hutspot
of
stamppot rauwe andijvie
Stoofpot
Karbonade & Rookworst
Met diverse soorten garnituren en sauzen

€ 30,50
Optionele aanvullingen
Dessertbuffet
Onbeperkt cons. (4 uur totaal)

2022

€ 6,50
€ 17,50

BARBECUE
ARRANGEMENT
Barbecue standaard

Barbecue deluxe

(Min. 20 pers. Max. 4 uur)

(Min. 20 pers. Max. 4 uur)

2 x koffie met cake
Onbeperkt Consumpties
€ 32,50

2 x koffie met gebak
Onbeperkt Consumpties
€ 39,50

6 soorten vlees
(kip drumstick, saté, shaslick,
hamburger, worst en sparerib)

Diverse soorten vlees
Kip drumstick, saté, shaslick, Hawaii spies,
hamburger, worst, gemarineerde filetlap.

Huisgemaakte huzarensalade, groene salade, frites,
stokbrood met kruidenboter en div. sauzen.

Gamba spies & Zalm met spek spies
Huisgemaakte huzaren, aardappel- eisalade,
groene salade, frites,
stokbrood met kruidenboter en div. sauzen.

De consumpties dienen zelf afgehaald te worden aan
de daarvoor bestemmende bar.

De consumpties dienen zelf afgehaald te worden aan
de daarvoor bestemmende bar.

Optionele aanvulling:
I.p.v. cake gebak
Dessertbuffet
Fruitsalade

€ 2,25
€ 6,50
€ 2,25

1 uur extra consumpties

€ 6,00
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HAPJES BUFFET
Hapjes buffet standaard

Hapjes buffet deluxe

(Minimaal 20 personen)

(Minimaal 20 personen)

Koud

Koud

Kaas & Worst
Kiprolletje met roomkaas
Gevulde eieren
Gehaktballetjes

Kaas & Worst
Kiprolletje met roomkaas
Gevulde eieren
Gehaktballetjes
Hawaï - schijfjes
Een mini sandwich belegt met Filet American
Roggebrood met haring en uitjes

Warm
Kipspiesjes met satésaus
Gehaktballetjes in zoetzure saus
Gemengde hapjes
Bitterballen
Frites
Mini loempia’s

Warm
Kipspiesjes met satésaus
Gehaktballetjes in zoetzure saus
Gemengde hapjes
Bitterballen
Frites
Mini loempia’s
Mini pizza’s
Zalm omwikkeld met spek

Geserveerd met stokbrood- kruidenboter
en diverse sauzen

Geserveerd met stokbrood- kruidenboter
en diverse sauzen

€ 20,00 p.p. incl. 3 consumpties

€ 17,50 p.p. incl. 3 consumpties
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OUDHOLLANDSE
SPELEN
Spellencircuit bestaande uit
12 verschillende spelen.
Met scorelijsten en spelbegeleiding.
Arrangementen vanaf 30 personen

No.1
2 x koffie met gebak, 3 consumpties ,3 x bittergarnituur,
1 x slaatje en 3 prijzen.
€ 21,50

No.2
2 x koffie met gebak, 3 consumpties,
saladebuffet met stokbrood en sauzen en 3 prijzen.
€ 23,50

No.3
2 x koffie met cake, 3 consumpties en een koud/warm buffet
met o.a. huzarensalade, aardappel- eisalade, varkenshaas met champignonroomsaus,
satévlees met satésaus, kipfilet met bijpassende saus,
nasi, stokbrood en kruidenboter en 3 prijzen.
€ 34,50

No.4
(gelijk aan No.3), maar nu met onbeperkt consumpties
Het buffet is uitgebreid met soep vooraf, schaal met koude vis- en vleessoorten
en een dessertbuffet.
€ 47,50 (max.4 uur)
Bij minder aantal personen dan 30 zijn de arrangementen € 2,50 p.p. duurder!!!
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