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Betreft : Vrijblijvende offerte voor  uw keuze stamppot buffet  

 

Voor de lief hebbers kunt u uw buffet beginnen met een kop overheerlijke eigengemaakte  

Erwtensoep en / of bruinenbonen soep voor een bedrag van € 3,50 

 

Wij verzorgen voor u een stamppotbuffet na eigen keuze minimale afname is voor 10 

personen.  

U kunt voor € 12,95 per persoon kiezen uit 2 verschillende soorten stamppot gerechten   

a 700 gr. p.p.  en 2 stuks vlees. 

 

Bij dit buffet worden er uitgebakken spekjes - jus -  augurkschijven en zilveruitjes geserveerd   

 

De stamppotten waar  u uit kunt kiezen zijn : 

 

* Boerenkool   * Rode bieten  * Zuurkool    * Snijbonen / witte bonen

       

* Hutspot      * Hetebliksem   * Rauwe andijvie   

 

De vlees gerechten waar u uit kunt kiezen zijn : 

 

*Halve rookworst  * Speklap   * Bal gehakt   * Sausijsje 

 

* Stoofvlees  * Hamlapje  * Hachvlees  * Stukje Sparrib 

 

  

Bovenstaande gerechten worden in O-bain Mari en / of  Chafing dish aangeleverd en 

incl. borden en bestek en opscheplepels en dat alles mag vuil retour wij doen de afwas.  

 

Wilt u 3 soorten stamppot en keuze uit 3 soorten vlees  en net iets meer bij gerechten dat 

kan natuurlijk ook voor de prijs van € 14,95 per persoon  

 

U krijgt dan extra op de al boven genoemde bij gerechten : picce lilly Amsterdamse uitjes 

azijn mosterd en als dessert diverse soorten fruit 1 stuk p.p. (appel sinaasappel banaan of 

degelijke) .    

 

Tegen meerprijs van € 2,50 p.p. kunt u Chipolata pudding – custard pudding of 

griesmeelpudding bij bestellen.    

 

Wij  hopen dat u via bovenstaande een keuze kunt maken en zien gaarne uw reservering 

tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet ’t Ooievaarsnest.    Bianca en Ap Udink 

Al onze offertes zijn geldig tot 31-12-2019 


