
                                                                

 

BUFFETTEN 
 
Heeft u wat te vieren en wilt u dat doen doormiddel van een lekker etentje met uw 
familie en/of vrienden, dan bent u bij Strandcafé de Meiden (deel II) aan het goede 
adres. Want terwijl u van het mooie uitzicht over het Brielsemeer geniet zorgt het team 
van Strandcafé de Meiden (deel II) voor een overheerlijk buffet. Wij hebben dan ook voor 
u een aantal buffetten samengesteld. 

  
Buffet “De Gouwe Geit” 

Vanaf 20 personen 
 

• Stokbrood met kruidenboter en bieslookcrème 
 

• Tomatensoep 
 

• Huisgemaakte aardappelsalade 
• Rauwkost salade 
• Koude pastasalade met tomaatjes en rucola 
• Peper makreel 
• Ham met meloen 

 
• Beenham v/d klem  
• Kipsaté met pindasaus 
• Beef stroganoff 

 
• Friet 
• Diverse koude sausjes 

 
Dit buffet kunnen wij u aanbieden voor € 25,00 per persoon. 
 
 
Al deze buffetten kunnen worden uitgebreid met een grand dessert € 7,50 
per persoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
 
 

BUFFETTEN 
 
Heeft u wat te vieren en wilt u dat doen doormiddel van een lekker etentje met uw 
familie en/of vrienden, dan bent u bij Strandcafé de Meiden (deel II) aan het goede 
adres. Want terwijl u van het mooie uitzicht over het Brielsemeer geniet zorgt het team 
van Strandcafé de Meiden (deel II) voor een overheerlijk buffet. Wij hebben dan ook voor 
u een aantal buffetten samengesteld. 

 
Buffet “het Brielsemeer” 

Vanaf 25 personen 
 

• Stokbrood met kruidenboter en bieslookcrème 
 

• Tomatensoep 
 

• Huisgemaakte aardappelsalade 
• Rauwkost salade 
• Peper makreel 
• Ham met meloen 
• Garnalen kroketjes van “Schmidt” 
• Mini carpaccio’s  
• Salade caprese 

 
• Kipsaté met Pindasaus 
• Varkensmedallions met champignon-roomsaus 
• Beef stroganoff 

 
• Friet 
• Diverse koude sausje 

 
Dit buffet kunnen wij u aanbieden voor € 28,50 per persoon. 
 

Al deze buffetten kunnen worden uitgebreid met een grand dessert € 7,50 
per persoon. 
 

 

 

 

 

 

 

 
     



                                                                    

 

BUFFETTEN 
 
Heeft u wat te vieren en wilt u dat doen doormiddel van een lekker etentje met uw 
familie en/of vrienden. Dan bent u bij Strandcafé de Meiden (deel II) aan het goede 
adres. Want terwijl u van het mooie uitzicht over het Brielsemeer geniet zorgt het team 
van Strandcafé de Meiden (deel II) voor een overheerlijk buffet. Wij hebben dan ook voor 
u een aantal buffetten samengesteld. 

 

 

Buffet “De Meiden” 

Vanaf 25 personen 
 

• Stokbrood met kruidenboter en bieslookcrème 
 

• Tomatensoep 
 

• Huisgemaakte aardappelsalade 
• Koude pasta salade fruit de mer 
• Peper makreel 
• Ham met meloen 
• Garnalen kroketjes van “Schmidt” 
• Mini carpaccio’s 
• Salade caprese 
• Griekse salade 
• Tranches zalm “excelance” 
• Roompaté  

 
• Beenham v/d klem 
• Kipsaté met pindasaus 
• Varkensmedallions met champignon-roomsaus 
• Lamsrack 

 
• Friet 
• Diverse koude sausjes 

 
Dit buffet kunnen wij u aanbieden voor € 32,50 per persoon. 
 
 
Al deze buffetten kunnen worden uitgebreid met een grand dessert € 7,50 
per persoon. 
  

 

 

 

 

 


