
 

 

 

 

 

 

Warme en koude buffetten 
Omdat er zoveel variaties en smaken zijn kunt u hieronder zelf uw buffet samenstellen. 

Voor buffetten  geldt een minimale afname van 20 personen.  

 

 

Prijzen 
Onze buffet prijzen variëren vanaf € 8,50 

 

 

 

Alle buffetten zijn inclusief:  
Borden, bestek, linnen, servetten 

Warme gerechten worden aangeleverd in  “Shaving Dishes” 

Diverse broodsoorten, kruidenboter en overige spreads. 

Excl. bezorgkosten en klaarzetten in Leeuwarden € 7,50 

Buiten Leeuwarden in overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jupiter-restaurant.nl 

Telefoon: (058) 2881358 

B.g.g. (06) 512 49 140 

 



 

 

Suggesties: koude gerechten 

 

Groene Salades 

• Salade van o.a. gerookte zalm, rucola-salade, ui ringen, kappertjes,  

• Boerensalade, augurk, komkommer, ui, uitgebakken spek, geitenkaas, druiven, noten 

• Salade met appel, brie en noten 

• Verse groene salade, feta, olijven, komkommer 

• Italiaanse pasta salade met tomaat, olijven, basilicum, mozzarella, spinazie, gedroogde tomaat 

• Salade van veldsla, gerookte zalm snippers, ui, kappertjes, citroendressing 

• Diverse soorten rauwkost met dressing 

Salades  

• Rundvlees salade 

• Duitse aardappelsalade met uitgebakken spekjes  

• Goed gevulde huzarensalade 

• Zalm salade 

• Frisse kip-kerrie salade met ananas 

• Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, rode ui en citroen 

Suggesties Koude voorgerechten 

• Carpaccio, rucola, oude kaas, pijnboompitten, olijfolie extra vierge 

• Ardennerham met meloen 

• Vitello Tonato dungesneden kalfsvlees met tonijnsaus 

• Diverse Italiaanse worst en ham soorten 

• Boerenpaté met cranberry compote 

• Klassiek gevulde eitjes 

• Hollandse maatjes met ui  

• Gerookte visschotel o.a. zalm, makreel en forel 

• Hollandse garnalen schotel met cocktailsaus 

• Gerookte paling 

• Haring met roggebrood en ui 

• Plank met heerlijke kazen, noten, vijgencompote, appelstroop en druiven  

• Diverse broodsoorten, kruidenboter, tomaten tapenade, olijven tapenade, Aioli (standaard bijgeleverd) 

 

 



 

 

Suggestie: warme hoofd gerechten 

 

Vlees 

• Kalfsoestertje met een sjalottensaus 

• Ossenhaas met stroganoffsaus 

• Gemarineerde kippendijen  met kerriesaus en ananas 

• Warme beenham met mosterdsaus 

• Boeuff Stroganoff van rundvlees 

• Mini schnitzel met paprika, ui en champignons 

• Rosé gebraden varkenshaas medaillons met een paddenstoelensaus 

• Hongaarse goulash schotel 

• Mini gehaktballetjes in pikante saus 

• Malse kip saté met satésaus  

• Saté van varkenshaas met satésaus 

• Kip shoarma met paprika en ui 

• Pulled Pork geserveerd met coleslaw 

Vis 

• Provençaalse visstoofpot met diverse vissoorten 

• Gebakken zalmfilet met een groene kruiden boeket 

• Zalmfilet met dille saus 

• Paella schotel met zeevruchten en kip 

• Kabeljauw  met verse tuinkruiden 

Suggestie: Bijgerechten 

• Krielaardappeltjes “pommes Parisiennes” 

• Aardappel gratín 

• Gebakken aardappeltjes 

• Nasi-rijst 

• Ratatouille van diverse groenten van het seizoen 

• Sperziebonen met spek en ui 

• Diverse broodsoorten, kruidenboter, tomaten tapenade, olijven tapenade, Aioli (standaard 

bijgeleverd) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Suggestie: nagerechten 

• Dessertbuffet van diverse lekkernijen o.a. 

• Flensjes met warme kersen 

• Chocolade mousse 

• Aardbeienmousse 

• Slagroomsoesjes 

• Chocoladesoesjes 

• Vers fruit 

• Diverse soorten kleine gebakjes 

• Bavarois 


