
 

 

     Partycentrum ’t Hart 

 

 

 
 

 
A           € 17,00 per persoon 

• 4 uur (20:00 – 24:00 uur) 

• Koffie/thee met (klein) gebak 

• 4 x consumptie 

• 3 x bittergarnituur 

 

 
 
B           € 21,50 per persoon 

• 5 uur (20:00 – 01:00 uur) 

• Koffie/thee met (klein) gebak 

• 6 x consumptie 

• 4 x bittergarnituur 

• Incl. Pinda’s, nootjes en kaasstengels 

 
 
C           € 23,50 per persoon 

• 5 uur 

• Koffie/thee met (klein) gebak 

• Onbeperkt consumptie 

• 4 x bittergarnituur 

• 2 x Kaas & Worst 

• Incl. pinda’s, nootjes, gemengde zoutjes 

 

 

 

 

Arrangementen 



     Partycentrum ’t Hart 

Buffetten serveren wij vanaf  25 personen 
 

Saladebuffet         € 12,50 per persoon 

 

Koud opgemaakte rundvleessalade met vleesgarnituur 

Koud opgemaakte kip-indiënne salade met verse vruchten en kokos 

Koud opgemaakte zalmsalade met visgarnituur 

Koud opgemaakte pastasalade (vegetarisch) 

 

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter en roomboter 

 

Koude buffetten: 
 

Buffet A:         € 21,50 per persoon 
 
Rundvleessalade met vleesgarnituur 

Zalmsalade met visgarnituur 

Kartoffelsalade met diversen soorten vruchten (vegatarich) 

Pastasalade met champignon en rode ui 

Roompaté met uiencompote 

Gebraden fricandeau met appelsalade 

Gegrilde schouderham met meloenbolletjes 

Gerookte makreelfilet 

Hollandse garnalen met whiskysaus 

Hollandse nieuwe haring met uitjes 

 

Geserveerd met stokbrood, minibroodjes, kruidenboter en roomboter 

 

Buffet B:         € 23,50 per persoon 
 
Rundvleessalade met vleesgarnituur 

Zalmsalade met visgarnituur 

Pastasalade met tonijn en zalmreepjes 

Carpacia met kaaskrullen en pijnboompitjes 

Ardennerham met meloenbolletje 

Zalm met bieslook 

Hollandse nieuwe haring met uitjes 

Hollandse garnalen met whiskysaus 

Gerookte makreelfilet 

 

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter, tapanade en roomboter 

 

 



 

Buffet C:         € 25,50 per persoon 
 
Rundvleessalade met vleesgarnituur 

Zalmsalade met visgarnituur 

Kartoffelsalade luxe opgemaakt 

Gebraden rosbief met verse vruchtensalade 

Gebraden fricandeau met appelsalade  

Serenoham met meloenbolletjes 

Gerookte zalm met bieslook 

Gerookte forelfilet met krabmayonaise 

Hollandse garnalen met whiskysaus 

Hollandse nieuwe haring met uitjes 

Rundercarpaccio met kaaskrullen en pijnboompitjes 

 

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter, tapanade en roomboter 

 

 

Gemengde warme en koude buffetten: 
 
Buffet D:         € 28,50 per persoon 
 
Luxe rundvleessalade met vleesgarnituur 

Luxe zalmsalade met visgarnituur 

Kartoffelsalade met diversen soorten vruchten 

Pastasalade met kip 

Gerookte zalm met bieslook 

Gerookte paling 

Hollandse nieuwe haring met uitjes 

Hollandse garnalen met whiskysaus  

Rundercarpaccio met kaaskrullen en pijnboompitjes 

Serenoham met meloenbolletjes 

Stokjes kipsaté in pindasaus 

Kipfilet in zoetzuresaus + ananas 

Varkenshaaspuntjes in pepersaus of champignon roomsaus 

Zalm met dille vissaus 

Beenham in honingmosterd saus 

Witte rijst (met of zonder gebakken groenten) 

Gebakken aardappelen 

Frites  

 

 

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter, tapanade en roomboter 

 

 

Eventueel voor de kinderen: frikadel, kipnugguts en appelmoes 
 

. 
 
 

+ 



 
 
 
Winterbuffet : 

         
 

Stamppotten:          € 22,50 per persoon 
 

Zuurkool     met  rookworst en uitgebakken spekjes 

Hutspot      met  klapstuk 

Boerenkool      met gehaktbal 

Andijvie      met  uitgebakken spekjes 

 

Chili co carne 

Witte rijst     met roerbakgroenten 

Stoofpeertjes     met sinasappel, rode wijn en kaneel 

 

 

 

Soeppen:           € 4,50 per persoon

  
 

Erwtensoep     met katerspek en roggebrood 

Bruinenbonensoep    met breekbrood 

 
 
 
  



 
 
Dessert buffet: 

         
 

IJsdessert             € 6,50 per persoon 
 

• Vanille ijs 

• Pistasch ijs 

• Aardbei ijs 

• Chocolade ijs 

• Citroen ijs 

• Karamel  ijs 

 

 

  
 

 

 

Dessert           € 8,50 per persoon 

 
 

• Glaasje witte Mouse met mango      

• Glaasje verse vruchten met slagroom 

• Glaasje pannacotta met rood fruit 

• Glaasje bolletje ijs met vruchten en slagroom 

• Kersencake 

• Puntje appeltaart met slagroom 
 
 
 

 


