
   



Limburgs Streekbuffet 
 

€20,50 p.p. (excl. BTW) 
 

 Botermalse Livarham van het Livar Kloostervarken uit Echt 
 Zachte mosterdsaus met als basis een authentieke Limburges 

mosterd 
 Limousine stoflapje met rode wijnsaus 
 Verse witlof gegratineerd met kaas en casselerrib in de oven 
 Ovivo’ tagliatelle met basilicumolie 
 Aardappelschotel 'Leudal’ met aardappeltjes van Bex uit 

Kessel 
 Gemengde salade met feta van de Bokkensprong van 

zongedroogde 
tomaatjes, op smaak gebracht met een frisse 
frambozendressing van  
‘Raspberry Maxx’ 

 Salade van heerlijk verse ‘tasty Tom’ tomaten en basilicum 
 Wortelsalade met fijngesneden courgette 
 Witte koolsalade met appeltjes en rozijntjes 
 Huisbrood, donker tarwestokbrood met een knapperig 

korstje 
 Vers afgebakken stokbrood 
 Markant Braampeelmikske met noten en vruchten 
 Romige kruidenboter met verse kruiden en roomboter 

 

 

 

 

 

 



Buffet La Dolce Vita 
 

€23,50 p.p. (excl. BTW) 
 
 

 Pesce alla Florentina, diverse soorten vis en garnaaltjes, met 
spinazie en Parmezaanse kaas 

 Heerlijk frisse citroensaus 
 Verse spinazie welke in het gerecht verwerkt wordt 
 Getrancheerd varkenshaasje ‘Napoli’ 
 Romige Napolisaus met champignons, ham en paprika 
 Patata alla Marsala, gebakken krieltjes met tijm en 

rozemarijn op smaak gebracht met marsalawijn 
 Ovivo’ tagliatelle met basilicumolie 
 Salata alla siracusana, salade van aubergine, paprika en 

ansjovis 
 Zucchine marinate, gegrilde en gemarineerde courgette 
 Gemengde salade met  stukjes peer, Gorgonzola en gehakte 

walnoot, op smaak gebracht met een mooie notendressing 
 Pastasalade tricolore met pesto en feta 
 Salade van heerlijk verse tomaat en mozzarella 
 Heerlijk huisgemarineerde olijven 
 Focaccia, plat Italiaans ovenbrood gekruid met rozemarijn 
 Ciabatta, vers gebakken Italiaans handbrood 
 Pestobrood, smaakvol brood bereid met pestokruiden 
 Huisgemaakte basilicumtapenade 
 Romige kruidenboter met verse kruiden 
 

 
 
 

 

 

 



Mediteraan tapasbuffet  
 

€21,50 p.p. (excl. BTW) 
 

 Toscaans runderpoulet met stukjes verse tomaat, Italiaanse 
kruiden en knoflook 

 Ovivo’ tagliatelle met basilicumolie 
 Heerlijk huisgemarineerde olijven 
 Mozzarella-tomaat prikker met een tapenade van 

zongedroogde tomaatjes 
 Gemarineerde minichampignons van Reuls 
 Salade van Livar sjink met partjes frisse Galiameloen 
 Lepelamuse met een gemarineerde scampi en huisgemaakte 

tapenade 
 Griekse salade van tomaat, komkommer, olijven en rode ui, 

op smaak gebracht met een balsamicodressing 
 Gemengde salade met feta en zongedroogde tomaatjes, op 

smaak gebracht met een frisse frambozendressing 
 Pastasalade tricolore met pesto en feta 
 Tonijnsalade met appeltjes en augurk 
 Kaasplateau met diverse soorten kaas zoals roombrie, Old 

Amsterdam, port salut en Danish blue, geserveerd met 
stroop en honing, vijgenbrood en roggebrood. 

 Kaasplateau met diverse Italiaanse kazen zoals Belpaise, 
Gorgonzola en Pecorino, geserveerd met tapenade, 
walnoten en druiven en Italiaans brood 

 Koude gehaktballetjes in een pikante cayunsaus 
 Kleine wrap gevuld met gerookte zalm en een kruidencrème 
 Ciabatta, vers gebakken Italiaans handbrood 
 Focaccia, plat Italiaans ovenbrood gekruid met rozemarijn 
 Huisbrood, donker tarwestokbrood met een knapperig 

korstje 
 Vers afgebakken stokbrood 
 Romige kruidenboter met verse kruiden 



 Bijzonderheden 
 Alle genoemde prijzen zijn exclusief servies-, afwas-, transport- en 

personeelskosten 
 Alles is te bestellen vanaf 12 personen 
 Serviesgoed inclusief afwasservice is bij te bestellen vanaf €2,25 

per persoon exclusief BTW 
 Het definitief aantal personen en eventuele dieetwensen kunnen tot 

7 dagen voorafgaand aan het evenement worden doorgegeven 
 Voor kinderen tot 12 jaar hanteren we aangepaste prijzen, we horen 

dit graag vooraf 
 Het buffet kan alleen opgehaald worden tussen 14:00-16:00 uur op 

31 december 
 Het retourneren van uw bestelling is in overleg 
 Schade, verlies en diefstal van goederen dienen direct aan Ria 

Joosten Catering & Evenementen te worden doorgegeven. De 
vervangingswaarde van het betreffende goed wordt in rekening 
gebracht 

 Op leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca 
Nederland (UVH) van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de KvK 
Noord- en Midden Limburg (zie www.khn.nl) 

 Eventuele prijswijzigingen voorbehouden 

http://www.khn.nl/

