
De Uitwijk
Buffetten



Velen kennen ons als 
Pannenkoekenboerderij echter heeft de 
Uitwijk u nog veel meer te bieden dan 
heerlijke ambachtelijke pannenkoeken.

Sinds geruime tijd weet men de 
Uitwijk ook te vinden voor diverse 
grillgerechten en de brede keus aan 
voor- en nagerechten of overheerlijke 
maaltijdsalades.

U heeft wat te vieren?
Familiedag, jubileum, bruiloft, bedrijfsuitje of anders..

Mocht U voor een gezelschap vanaf 20 personen op zoek zijn 
naar een mooie (buiten)locatie dan informeren wij u graag naar 
de mogelijkheden. Na een kort gesprek kunnen we U uiteraard 
een passend prijsvoorstel maken.

Verderop in deze brochure een indicatie van de diverse buffetten.



Koud & Warm buffet
Gevulde eieren

*Gravad Lax met mosterd-dillesaus
*

Visterrine
*

Zalm wraps
*Gerookte forel, gerookte zalm
*

Cocktailgarnalen
*

Serranoham met meloen
*

Paté
*Blanquette van kip in witte wijnsaus
*

Kipsateblokjes
*Italiaans gekruide gehaktballetjes
*

Aardappelkroketjes
*

Huzarensalade
*

Diverse broodsoorten

€29,50*

* minimaal 20 personen, excl dranken.



Koud & Warm buffetLuxeGevulde eieren
*

Gravad Lax met mosterd-dillesaus
*

Zalmwraps
*

Gerookte paling, gerookte zalm
*

Tomaatjes met Stellendamse en Noorse garnalen

*
Serranoham met meloen

*
Hamrolletjes

*
Quiche van Broccoli met Danish Blue

*
Quiche met spek en ui

*
Blanquette van kip in witte wijnsaus

*
Kipsateblokjes

*
Italiaans gekruide gehaktballetjes

*
Runderhaas à la stroganoff

*
Aardappelkroketjes

*
Paté

*
Rettichsalade

*
Huzarensalade

*
Diverse broodsoorten

*
Franse kazen

Chaumes, -Brie/Camembert,-Roquefort
€35,-*

* minimaal 20 personen, excl dranken.



Alle buffetten kunnen 
voor u op maat 

worden gemaakt!





Grill Buffet Gourmet
Shaslicks

*
Kipsate met satesaus

*
Biefstukjes

*
Gemarineerde koteletjes

*
Speklapjes

*
Druksticks

*
Grillworstjes

*
Hamburgers

Vistrio in folie:
Zalm, witvis en tonijn

op een bedje van verse tuinkruiden
*

Gemarineerde Gamba’s 
met knoflookmayonaise

*
Lamskoteltjes

*
Mexicaanse vleesspiesjes

van runder en varkenshaas
*

Kalkoen Tandoori

mét

Saladebuffet
*

Frites
*

Stokbrood
*

Diverse sauzen

mét
Saladebuffet

*
Frites

*
Stokbrood

*
Diverse sauzen

LuxeGrill Buffet Gourmet
€19,50*

* minimaal 20 personen, excl dranken.

€26,50*



Tapas Buffet
Gegrilde paprika in knoflookolie

*Koude asperges met knoflookmayonaise
*

Tomaatjes met geitenkaas
*

Seranoham met meloen
*Gemarineerde ansjovis naturel
*Gekookte gepelde garnalen met knoflooksaus
*Champignons gevuld met geitenkaas
*

Banderilla:
Gerookte tonijn & Spaanse kaasMosselen in het zuur

ChorizoworstBalletjes gehakt & tomatensaus
*Aardappeltjes met thijm en rozemarijn uit de oven*

Calamares
Gebakken spieringVerse ansjovis naar gelang het seizoenGarnalenkroketten

Gebakken mosselen
*

Chorizo met tuinbonen en room

€25,-*

* minimaal 20 personen, excl dranken.



Kaas
Valdeon

*
Tetilla

*
Mahon

Olijven
Kalamata

*
Paté de poivron

*
Aux anchois

*
A l’ail

*
Crespo groene olijven

Geserveerd 
met 

diverse luxe 
broodsoorten





High Tea
Sandwiches met gerookte zalm

*
Sandwiches met Roomkaas

*
Sandwiches met Tuinkers en ei

*
Sandwiches met Komkommer en rauwe ham

*
Scones met Jam en clotted cream

*
Muffins

*
Brownies

*
Hartige soesjes

*
Hartige taart/ Quiche; met Broccoli en Danish blue

*
Hartige taart met uitgebakken spekjes en ui

*
Petits fours / vruchtengebak

*
Eventueel Cheesecake

*
Gevulde tomaatjes

€19,50*

* minimaal 20 personen, excl dranken.



De Uitwijk
Dorpsweg 136

4655 AH De Heen

0167 - 560000

info@de-uitwijk.nl

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl




