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1 INDISCH
Atjar tjampoer
Kroepoek oedang
Kip saté
Nasi Goreng
Daging rendang
Sajoer boontjes

€ 14,95
(Indische koolsalade )
(garnalen kroepoek)
(gebakken kip in pindasaus)
(gebakken rijst met groenten)
(gestoofd rundvlees in kokossaus)

3 AMERIKAANS

€ 14,95

Sla, uitjes, tomaten en komkommer
Long Islands salade met maïs
Aardappels in de schil gebakken, sausjes
Stokbrood met kruidenboter
Hamburgers met broodjes
Kipburgers met kaiserbroodjes
Spareribs pikant gemarineerd

5 GRIEKS

€ 14,95

Brownies en muffins
Franse oogappeltjes ( appeltaartjes )
Griekse yoghurt met honing
Witte chocolade bavarois
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Mexicaanse salade met mais en bonen
Albondigas (gehaktballetjes in tomatensaus)
Chili con Carne met pittig gehakt
Kip met mais, ui en paprika
Witte rijst met safraan
Tortilla’s, taco’s

4 HONGAARS

€ 14,95

6 ITALIAANS

€ 14,95

Stokbrood
Kruidenboter
Pastasalade met sla en tomaat
Salade met krab, zalm en garnalen
Macaroni met kip, groenten gegratineerd met kaas
Lasagna a la Césant met rundergehakt en groenten
Tagliatella verde met zalm en groenten

€ 14,95

Boerensalade (tomaat, komkommer, ui en sla)
Zuurkoolschotel met ananas
Andijvie stampot met spekjes en kaas
Boerenkool schotel met spekjes
Broccoli schotel gegratineerd, met kip en aardappel
Gelderse rookworst, bal gehakt in jus
Limburgse mosterd, augurk en zilveruitjes

TOETJES PER STUK

€ 14,95

Boerenbrood
Frisse Hongaarse tomatensalade
Hongaarse goulash (rundvlees paprika en ui)
Aardappelschotel met, ui, paprika en aubergine
Groene kool met gehakt op Hongaarse wijze
Gegratineerde aardappelpuree
Zuurkool met spek, uien, champignons en paprika

Tzatziki (yoghurt komkommersalade) met brood
Griekse salade met feta & olijven
Moussaka (aubergine-tomatenstoofschotel)
Gyros (gekruid varkensvlees)
Spinazie met rijst
Kataides (gehaktballetjes)
Sperziebonen in tomatensaus met uien

7 NEDERLANDS

2 MEXICAANS

8 FRANS

€ 14,95

Stokbrood met kruidenboter
Franse salade met asperges
Varkenshaas in champignonroomsaus
In de schil gebakken aardappeltjes
Franse sperziebonen
Coq au vin, naar klassieke receptuur
Gegratineerde aardappelpuree

€ 1,75

TOETJES BUFFET (3 TOETJES P.P.)

€ 5,00

Aardbeien bavarois
Witte chocolade bavarois
Muffins, brownies
Vruchtensalade

VOLGENDE BLADZIJDE

LUXE BUFFETTEN
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OOK VOOR CATERING VAN FEESTEN & PARTIJEN! WWW.CESANT.NL
9 TAPPAS BUFFET 1

€ 17,50

Pinchos van chorizo
Focaccia mediterané
Ciabatta
Aioli
Pestotapenades
Kruidenboter
Pasta salade met chorizo en zongedroogde tomaatjes
Mediteraanse aardappelsalade
Diverse soorten olijven
Paëlla met kip en groenten
Patatas bravas met tomaat
Kipfilet met knoflook ui en gebakken courgette
Balletjes gehakt in tomatensaus
Serrano ham
Olijf, mozzarella spiesje
Schaal met diverse soorten meloen

10 TAPAS BUFFET 2

€ 17,50

Focaccia
Stokbrood muticereaal
Ciabatta
Kruidenboter
Tomatentapenades
Koude scampi spiesjes
Koude kipspiesjes
Diverse olijven
Gevulde tomaten peppadew
Salade met tonijn, krab en garnalen
Huzaren zalmsalade
Gegrild chorizo worstjes
Balletjes gehakt in tomatensaus
Spaanse tortilla met ui, ei, chorizo en paprika
Groente nuggets
Kippenvleugeltjes
Chocolade mousse

LEVERINGSVOORWAARDEN BUFFETTEN
1 t/m 8 minimaal 15 personen per buffet 		
9 t/m 12 minimaal 25 personen per buffet		
• Buffetten worden warm aangeleverd en in buffetvorm geplaatst in chafing dishes
• Aankleding buffet met kleden en verfraaiing mogelijk, prijs € 75,• LET OP: Alle buffetten zijn EXCLUSIEF borden (porselein) en bestek (metallook plastic)
• Borden van porselein € 0,50 p/p				
• Personeel voor begeleiding van het buffet € 35,00 per uur				
• Minimaal twee dagen van te voren bestellen 				
• Ophalen in overleg: dezelfde avond indien mogelijk en anders de volgende ochtend
• Wensen zijn altijd welkom en indien mogelijk te vervullen
Let op! Bij een bestelling onder de € 20,- berekenen wij € 3,50 bezorgkosten
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Césant
Van Heekstraat 27H
3125 BN Schiedam
Tel 010 - 426 94 73
catering@cesant.nl
www.cesant.nl

