
Buffetten | Strand Café DOK 

             Buffet 1  

Voorgerecht  

Verschillende soorten stokbrood met smeersels 
Italiaanse pastasalade met pomodori tomaat, groene pesto en paprika 
Salade van witte kool met kip, kerrie, gele en groene paprika en bleekselderij 
Rauwe ham met chutney van tomaat, appel en gember 
Salade van huis gerookte makreel met rode biet en yoghurt- limoendressing 
Salade Nicoise: salade van tonijn, olijven, ei, rode ui en sperziebonen met een dressing van  
honing en mosterd 
Tomatensoep met basilicumroom 

 
 

Hoofdgerecht 
Gemarineerde kipsaté met atjar, kroepoek en krokante ui 
Zalmfilet met een saus van groene kruiden 
Verschillende soorten groenten 
Witte rijst 
Aardappelkroketten 
Frites 

 

 

Nagerecht 
Bavarois van limoncello met citroen op een biscuit 
Bosvruchtenbavarois met puree van bosvruchten 
Chocolademousse  
Verschillende soorten ijs 

 
 

Prijs volwassenen    € 25,50 p.p. 
Prijs kinderen t/m 12 jaar € 12,75 p.p.  

 
De buffetten zijn te reserveren vanaf 15 volwassenen.   
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Buffetten | Strand Café DOK 

           Buffet 2 

Voorgerecht  
Verschillende soorten stokbrood met smeersels 
Italiaanse pastasalade met pomodori tomaat, groene pesto en paprika 
Verschillende soorten rauwe ham met een salade van zongedroogde tomaat en rucola 
Runderpastrami met kruidige tomatensalsa en dungesneden bosui 
Carpaccio van Limousin rund met overjarige boerenkaas en groene pesto 
Salade van huisgerookte makreel met rode biet en yoghurt- limoendressing 
Pastasalade met tonijn, tomaat, rode ui en olijven 
Huisgemaakte gravad lax: gemarineerde rauwe zalm met kruiden 
Tomatensoep met basilicumroom 
Bospaddenstoelensoep met truffelolie en verse kervel 

 

Hoofdgerecht 
Gepocheerde scholrolletjes met zalm en beurre blanc saus 
In de oven gegaarde kabeljauwfilet met een salsa van tomaat, kervel, korianderzaad, limoensap  
en olijfolie 
Biefstukjes van lokaal rund met een jus van peper en knoflook 
Gebakken varkenshaasmedaillons in een jus van grove mosterd 
Verschillende soorten verse groenten uit de bouillon met roomboter 
In de oven gegaarde roseval aardappelen met tijm en knoflookolie 
Frites 

 

Nagerecht 
Carré van kersen en schuim met amandelbiscuit 
Bavarois van limoncello met citroen op een biscuit 
Bosvruchtenbavarois met puree van bosvruchten 
Toren van slagroomsoesjes met caramelsaus 
Chocolademousse 
Verschillende soorten ijs 
 

Prijs volwassenen    € 27,50 p.p. 
Prijs kinderen t/m 12 jaar € 13,75 p.p.  

 
De buffetten zijn te reserveren vanaf 15 volwassenen.   

  

Helleweg 8 | 4326 LJ Renesse | 01111 46 38 50  
info@strandcafedok.nl | www.strandcafedok.nl  


