
Catering – buffetten vanaf 20 personen 
(geldig tot 1 november 2023, menuwijzigingen voorbehouden) 

 

Brasserie de Fontein kan ook bij u thuis of op een andere locatie een (warm)buffet verzorgen.  
 
Hoe werkt het bestellen van een warm buffet? 
U kunt uw eigen warm buffet bij ons samenstellen. Uit onderstaand menu kiest u, afhankelijk van  
het aantal personen, een aantal gerechten en bijgerechten uit elke groep. Deze gerechten vormen 
dan samen uw warm buffet.  

Warm buffet Keuzes Aantal keuzes die uit 
deze groep gemaakt 
mogen worden 

Groep 1 Kipfilet met Italiaanse roomsaus 
Kipfilet met pepersaus 
Varkenshaas met champignonroomsaus 
Beenham 
Stoverij van rundvlees 
Vispannetje met diverse vissoorten en kreeftensaus 
Zalmfilet met garnalensaus 
Gebakken kabeljauwfilet met vissaus 

2* 

Groep 2 Saté met pindasaus 
Kibbeling 
Gehaktballetjes in currysaus 
Lasagne 
Spareribs 

2 

Groep 3 Aardappelkroketjes 
Gegratineerde aardappelovenschotel 
Pommes noisettes (gefrituurde aardappelbolletjes) 
Nasi goreng 

2 

Groep 4 Oosterse roerbakgroenten 
Hollandse groenteschotel 
Stoofpeertjes  

1 

* Vanaf 25 personen mag uit groep 1 een extra keuze gemaakt worden. 
 

Koud, warm en dessert buffet 
Uiteraard is het mogelijk om uw warm buffet te combineren met één van onze koude schotels, ons 
koud buffet, een kopje soep of een dessertbuffet. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. 

 

Servies en bestekservice 
Om zorgeloos van uw buffet te kunnen genieten, bieden wij de mogelijkheid om het buffet compleet 
te maken met servies en bestek. Voor € 1,50 p.p. bezorgen wij borden en bestek mee.  
 
Bezorgen 
In Westkapelle bezorgen wij gratis bij u thuis. In Domburg, Zoutelande en Aagtekerke bezorgen we 
en halen we de bakken weer op voor € 5,00 per rit. U kunt er ook voor kiezen de bakken zelf te halen 
en weer terug te brengen. 
 

 

 



Prijslijst catering - buffetten 
(geldig tot 1 november 2023, prijswijzigingen voorbehouden) 

 

Voor onze buffetten gelden, afhankelijk van het aantal personen, de onderstaande prijzen. 

Aantal personen* 20 t/m 24 25 t/m 40 41 t/m 75 

Koud buffet € 21,00 p.p. € 20,50 p.p. € 19,75 p.p. 

Warm buffet € 24,00 p.p. € 23,50 p.p. € 23,00 p.p. 

Koud en warm buffet € 26,00 p.p. € 25,50 p.p. € 25,00 p.p. 

* Bij groepen met een afwijkend aantal personen bespreken wij graag de mogelijkheden met u. 

 

Extra’s bij uw buffet 

Ook is het mogelijk om één van de bovenstaande buffetten te combineren met een extra soep erbij 
of een dessertbuffet. Hiervoor hanteren wij de volgende prijzen. 

Aantal personen 20 t/m 24 25 t/m 40 41 t/m 75 

Extra soep € 2,70 p.p. € 2,50 p.p. € 2,40 p.p. 

Dessertbuffet € 9,00 p.p. € 8,50 p.p. € 8,00 p.p. 

 

Servies- en bestekservice 

Om zorgeloos te genieten van uw buffet bieden wij de mogelijkheid om uw buffet compleet te 
maken met onze servies- en bestekservice. De kosten hiervoor bedragen € 1,50 p.p. 

 

 
 

 


