Buffetten en hapjes 2017
Ook voor uw feesten, partijen, bedrijfsuitjes, buffetten
of andere catering (zelfs op locatie!) kunt u bij ons terecht,
vraag een van onze medewerkers om verdere informatie.
Wij helpen u graag !
Buffet Trefpunt

Buffet Trefpunt de Luxe
 Rundvlees salade

 Rundvlees salade

 Aardappel salade

 Aardappel salade

 Koolsalade

 Stokbrood met kruidenboter

 Stokbrood met kruidenboter
 Meloen met ham

 Kipsaté

 Gehaktballetjes in zoet/zure saus

 Spare-ribs
 Schnitzel met champignons & uien

 Pangafilet met zalm rolletjes in
botersaus

 Stukjes varkenshaas in roomsaus

 Beenham met honingmosterdsaus

 Gebakken aardappelen

 Kipsaté

 Seizoensgebonden warme groente

 Spare-ribs
 Stukjes varkenshaas in roomsaus
 Gebakken aardappelen
 Seizoensgebonden warme groente

Prijs per persoon is € 16,95

Prijs per persoon is € 21,95

Buffetten zijn uit te breiden met o.a. soep voor € 2,25 p.p.
Deze prijzen gelden voor min. 10 personen, max. 15 km.
verder is in overleg is bijna alles mogelijk.
Wijzigingen en typefouten voorbehouden!
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Buffetten en hapjes 2017
Let op:
U krijgt bij ons 1,- per persoon korting wanneer u zelf uw borden en servies regelt (op locatie)

Stamppot Buffet Trefpunt

 Stamppot boerenkool

“Duits” Buffet

 Kartoffel salade met spek
 Nüdelnsalat (pastasalade)

 Hutspot
 Stamppot zuurkool
 Stamppot rauwe andijvie

 Stokbrood met kruidenboter
 Wienerschnitzel met Jägersaus
 Bratwurst met currysaus

 Rookworst

 Procureur met sauerkraut

 Speklap

 Jachtschotel

 Jus

 Gebakken aardappelen met spek
en ui

 Mosterd

 Seizoensgebonden warme

 Piccalilly

groente

10-15 personen is 2 soorten stamppot
Vanaf 15 personen is 3 soorten stamppot
(keuze uit bovenstaande stamppotten)

Prijs per persoon is € 12,50

Prijs per persoon is € 19,95

Buffetten zijn uit te breiden met o.a. soep voor € 2,25 p.p.
Deze prijzen gelden voor min. 10 personen, max. 15 km.
verder is in overleg is bijna alles mogelijk.
Wijzigingen en typefouten voorbehouden!
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Buffetten en hapjes 2017
Midden in het mooie dorpje Pesse (Drenthe) ligt ons restaurant.
’t Trefpunt is een ideale stop voor fietsers aangezien wij
vlakbij gelegen zijn aan diverse kruispunten van fietsroutes,

‘Chicken’ Buffet

“Huzaren” Buffet

 Kop soep (tomatensoep,

 Kipsalade

groentesoep of mosterdsoep)

 Kipsaté
 Kip in zoet/zure saus

 Huzarensalade

 Krokante hotwings

 Diverse belegde flaguettes en

 Chickenstrips
 Gekruide kipvleugeltjes
 Kipgehakt balletjes in een
pittige saus

zachte bolletjes
( ham en kaas )
 Kroket
 Gekookt ei

 Gebakken aardappelen
 Seizoensgebonden warme
groente

 Jus ‘d orange
 Melk
 Karnemelk

Prijs per persoon is € 18,95

Prijs per persoon is € 9,95

Buffetten zijn uit te breiden met o.a. soep voor € 2,25 p.p.
Deze prijzen gelden voor min. 10 personen, max. 15 km.
verder is in overleg is bijna alles mogelijk.

Dorpsstraat 49 | 7933 PB Pesse (Dr.) | Tel. 0528-24 12 13 | info@restauranttrefpunt.nl

Buffetten en hapjes
Let op:
U krijgt bij ons 1,- per persoon korting wanneer u zelf uw borden en servies regelt (op locatie)

Bitterganituur Buffet

Erwtensoep

 Mini frikandel

 Kop erwtensoep

 Bitterbal

 Plak roggebrood met spek

 Bamihapje

 Zacht wit bolletje ham of kaas

 Nasihapje
 Mini kaassoufle
 Mini kipcrush

alleen in het winterseizoen

 Borrelbal
 Mini hete donder

 Mayonaise
 Mosterd
 Chilisaus
( 8 hapjes per persoon )

Prijs per persoon is € 5,50

Prijs per persoon is € 5,50

Buffetten zijn uit te breiden met o.a. soep voor € 2,25 p.p.
Deze prijzen gelden voor min. 10 personen, max. 15 km.
verder is in overleg is bijna alles mogelijk.
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Buffetten en hapjes
U kunt bij ons terecht voor een heerlijke kop koffie met iets lekkers.
Zomers kunt u genieten van een heerlijke sorbet of softijs op ons terras en
in de winter is het binnen in de gezellige sfeer van ‘t Trefpunt goed vertoeven.
Hapjes buffet (min. 10 personen)
 Gevulde eieren

Hapjesschalen (min. 100 hapjes)
100 hapjes per schaal, keuze uit:

 Ham gevuld met monchou

 Salami met roomkaas

 Stokbrood met kruidenboter

 Ham gevuld met monchou

 Rundvlees salade

 Kaas-salami toren

 Ham met meloen

 Gevulde eieren

 Wrap gevuld met zalm

 Drogeworst

 Wrap gevuld met carpaccio

 Grillworst

 Kipspiesjes (warm)

 Tomaat met sellerie

 Beenham met honingmosterdsaus

 Wrap met zalm en
roomkaas

(warm)
 Gehaktballetjes in zoet/zure saus
(warm)

 Kaas met ananas
 Partyballetje met augurk

 Spareribs (warm)
Prijs per persoon is € 13,95

Prijs per schaal is € 50,00

Het buffet is uit te breiden met o.a. soep voor € 2,25 p.p.
Openingstijden:
Ons restaurant is op dinsdag en woensdag gesloten. **
De andere dagen zijn wij geopend van 11:30 – 20:00 uur
Op dinsdag en woensdag zijn wij wel geopend voor feesten en partijen.
De snackbar is 7 dagen per week geopend.
** openingstijden wisselen per seizoen, kijk bij voorbaat even op www.restauranttrefpunt.nl
Wijzigingen en typefouten voorbehouden!
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