
Hotel Uithoorn en Restaurant de Huiskamer 

Iets te vieren? 

Verjaardag, Jubileum, receptie, feestje, bedrijfsborrel  of iets anders 

Wij verzorgen graag uw lunch, Diner(buffet) 

Hieronder treft u enkele suggesties aan, maar uiteraard kunnen we in een persoonlijk 

gesprek samen uw wensen bespreken, om binnen uw budget een passend voorstel 

maken. 

Ontbijtbuffet 

Diverse soorten brood 

Witte en bruine pistoletjes, croissants 

Verschillende soorten vleeswaren en kaas 

Diverse zoetwaren o.a. jam/chocopasta/honing 

Diverse soorten Ontbijtgranen 

Yoghurt en kwark, Vers fruit 

Gekookte eieren, Roerei en gebakken spek, worstjes 

Melk, jus d’orange, Multivitaminen sap, Appelsap 

Koffie/thee/warme chocomel/cappuccino 

€ 10.50 

 

Lunchbuffet: 

Soep (1 soort per gezelschap) 

Saucijzenbroodje 

Diverse soorten brood 

Witte en bruine pistoletjes, croissants 

Verschillende soorten vleeswaren en kaas 

Diverse zoetwaren o.a. jam/chocopasta/honing 

Diverse soorten Ontbijtgranen 

Yoghurt en kwark, Vers fruit 

Gekookte eieren, Roerei en gebakken spek, worstjes 

Melk, jus d’orange, Multivitaminen sap, Appelsap 

Koffie/thee/warme chocomel/cappuccino 

€ 14.50 per persoon 

Naar wens Uitgebreid met bv een pasteitje, groenten quiche of kroket a € 1.50 per item

     

 



Buffetten 

 

Saté Buffet  

Saté van kipdijfilet 

Saté van de Haas 

Satésaus en gebakken Uitjes 

Nasi schotel 

Bami schotel 

Atjar, Kroepoek, Sambal 

Gemengde groene Salade 

Stokbrood en kruidenboter  

€ 12.50 p.p. 

Uit te breiden met diverse koude salades a € 1.50 p.p. 

Pasta kip pesto, Kool of  Vers fruit salade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Koudbuffet 

Vitello tonato, gemarineerd kalfsvlees met tonijnsaus 

Rundercarpaccio met balsamico en parmezaanse kaas 

Visschotel van paling, makreel, forel en garnalen 

Gerookte en gemarineerde zalmzijde 

Griekse rauwkostsalade 

Stokbrood, Breekbrood, Boter, kruidenboter en Tomaten Tapenade 

€ 17.50 per persoon 

 

2.Warmbuffet: 

Zalmfilet en witte wijn saus 

Runder entrecote, heel gebraden en getrancheerd 

Varkenshaas medaillons met champignonroomsaus 

Frites en aardappelgratin 

Warme groente en Salade 

€ 22.50 per persoon 

 

3.Grand Dessert: 

Petit fours, Bavarois ,Parfait 

IJs en ijstaartjes, IJsbombes 

Baverois taartjes 

Monodessert ijs 

IJsstaven 

€ 9.95 per persoon 

Samengestelde buffetten:  

1 en 2   € 37.50 per persoon 

1 en 3   € 25.50 per persoon 

2 en 3   € 29.50 per persoon 

1, 2 en 3  € 45.00 per persoon 

 

 

 

 

 



 

High Tea 

 

Er was eens een dame in Engeland die tussen de lunch en het diner vaak nog trek had in een hapje. 

Om deze leegte te vullen vroeg ze haar bediende een kopje thee te brengen maar graag met wat er 

bij. De bediende ging naar de kok en legde de situatie van de vrouw des huizes uit. 

Wat is nu lekker bij de thee? 

Uiteraard moet er iets zoets bij zitten:  Naast de gewone koekjes dus wat scones en 

muffins 

Maar het moet ook de trek wegnemen: Sandwiches, zonder korstjes anders ligt het te 

zwaar op de maag 

Laten we er ook maar wat hartigs bij doen: Quiche, wel vegetarische 

 

De dame was compleet verrast en zeer tevreden over wat haar voorgeschoteld werd. 

Ze was zelfs zo tevreden dat ze de volgende keren wat vriendinnen uitnodigde en ook 

hen deze traktatie voorschotelde. 

Dat ze hiermee een nieuwe trend waren begonnen had niemand verwacht, maar 

het is nu ook bij ons te verkrijgen. 

                                                             Per persoon €16.75 

 

Thee Zoveel als u wilt met diverse smaken 

Sandwiches      Roomkaas met komkommer 

                         Ham met mosterdmayonaise 

                                     Zalm met dillesaus 

Scones 

Muffins      2 verschillende soorten 

Zoetigheden       Friandises 

    Aardbeien gedropt in chocolade 

      Bonbons 

Appeltaartjes 

    Koekjes 

Hartigheden      Quiche op basis van groenten 

 

 

 

 


