
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Brunchbuffetten 
Restaurant De Rading 

 
 
Brunch buffet à €  19,25 
Eiersalade, krabsalade, Scrambled eggs met tomaat en ui, kippenragout, jonge en oude kaas, 
boerenachterham, kipfilet met tuinkruiden, diverse soorten jam, diverse soorten zoet beleg,  
zachte bruine en witte bolletjes en boter. Koffie, thee en water. 
 
 
Brunch buffet à €  20,95         
Huzarensalade, zalmsalade, kipsaté met satésaus, oude en jonge kaas, gebraden gehakt, boeren 
beenham, paté, diverse soorten jam, diverse soorten zoet beleg, croissantjes, krentenbollen, 
minibroodjes en boter. Koffie , thee en water. 
 
 
Brunch Buffet à €  23,50 
Tonijnsalade, pittige Indische kipsalade, gehaktballetjes in satésaus, kalfsragout, warm vlees in 
braadjus, oude en jonge kaas, boeren beenham, pepersalami, diverse soorten jam, diverse 
soorten zoet beleg,  kleine pistoletjes, wit, bruin en maïs, croissantjes, krentenbollen,  zachte 
bruine en witte bolletjes en boter. Koffie, thee en water.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buffetten 

Restaurant de Rading 
 
 
Stamppotbuffet à €  17,50 
Andijviestamppot, Zuurkoolstamppot, hutspot, boerenkoolstamppot, rookworst, speklapjes, 
jus, piccalilly en mosterd. 
 
 
Buffet €  23,50 
Tomatensoep, uiensoep, visschotel met gerookte zalm en forel, huzarensalade, rauwkostsalade, 
gehaktballetjes in zoetzure saus, kipsaté met satésaus, pangafilet in dillencitroensaus, 
groentenmix van diverse gewokte groenten, patat, stokbrood met kruidenboter. 
 
Dessert: 3 soorten ijs met chocoladesaus, advocaat, warme kersen en slagroom. 
 
 
Buffet à €  25,50 
Meloen met Ardennerham, visschotel met  gerookte zalm en forel, rundvleessalade, 
zalmsalade, rauwkostsalade, stukjes kipfilet in zoetzure saus, Indische gehaktballetjes in 
ketjapsaus, gepelde gamba’s in cajun-knoflook olie, fruitcocktail, groentenmix van diverse 
gewokte groenten, patat, stokbrood met kruidenboter. 
 
Dessert: 3 soorten ijs met chocoladesaus, advocaat, warme kersen en slagroom en 

tiramisutaart. 
 
 
Buffet à €  28,50 
Meloen met Ardennerham, visschotel met gerookte zalm, garnalen en forel, huzarensalade, 
zalmsalade, kipsaté met satésaus, gepelde gamba’s in cajun-marinade, rollade in vleesjus, 
fruitcocktail, groentenmix van broccoli en bloemkool, groentenmix van diverse gewokte 
groenten, patat, rijst, stokbrood met kruidenboter. 
 
Dessert:  3 soorten ijs met chocoladesaus, advocaat, warme kersen en slagroom, 

tiramisutaart 
 
 
Buffet à €  30,50 
Tomatensoep, uiensoep, meloen met Ardennerham, visschotel met gerookte zalm, paling en 
forel, huzarensalade, tonijnsalade, fruitcocktail, beenham met zoete mosterdsaus, stukjes kipfilet 
in kerriesaus, pangafilet in dillencitroensaus, rauwkostsalade, groentenmix van broccoli en 
bloemkool, patat, aardappeltjes, stokbrood met kruidenboter. 
 
Dessert: 3 soorten ijs met chocoladesaus, advocaat, warme kersen en slagroom, 

aardbeienbavarois en tiramisutaart 
 
 



Buffet à €  33,50 
Tomatensoep en uiensoep, meloen met Ardennerham, visschotel met gerookte zalm, paling en 
krab, huzarensalade, Indische kipsalade, fruitcocktail, rollade in braadjus, kipsaté in satésaus, 
kabeljauw in kreeftensaus, rauwkostsalade, groentemix van broccoli en bloemkool, patat, 
aardappels, stokbrood met kruidenboter. 
 
Dessert: 3 soorten ijs met chocoladesaus, advocaat, warme kersen en slagroom, 

aardbeienbavarois en tiramisutaart. 
 
 
Buffet à €  35,50 
Meloen met Ardennerham, gerookte zalm en paling, gamba’s in knoflook en kruiden, Indische 
kipsalade, zalmsalade, rundvleessalade, kipsaté met satésaus, beenham in een lichtzoete 
mosterdsaus, zalmmootjes in vissaus, kaasplankje met camembert, blauwschimmelkaas en 
notenkaas, gewokte groentenmix met ketjapmarinade, aardappelkroketjes, rijst, rauwkostsalade, 
stokbrood en kruidenboter. 
 
Dessert: 3 soorten ijs met chocoladesaus, advocaat en warme kersen, chipolatabavarois, 

tiramisutaart, frambozen kwarktaart en slagroom. 
 
 
Herfstbuffet  €  37,50 
Eendenpaté, wildragout, gerookte wildham, waldorfsalade, huzarensalade met spekjes, 
stoofschotel van diverse soorten wild, runderhachee, grote champignons gevuld met gekruid 
gehakt en gegratineerd met kaas, rodekool, spruitjes, aardappelkroketjes, patat, stokbrood en 
kruidenboter. 
 
Dessert: 3 soorten ijs met advocaat, warme chocolade saus en warme kersen. 
 
 
Partybuffet €  17,25 
Een altenatief voor de bekende bittergarnituren. Dit buffet is een bittergarnituur voor partijen 
en geen diner. 
Dit partybuffet kan eventueel gecombineerd worden met  bittergarnituren. 
 
Camembert, blauwe kaas, huzarensalade, zalmsalade, pompernikkel van roggebrood gevuld 
met gerookte zalm, gevuld ei, kipsate met satesaus, gehakt balletjes in zoetzure saus, gambas in 
knoflook olie en stokbrood met kruidenboter. 
 
 
Belegde broodjes  
Diverse zachte broodjes belegd met ham en kaas   € 3,50 p. st. 
Diverse harde broodjes belegd met luxe vleeswaren zoals: 
gerookte ham, zalm, carpaccio, fricandeau, brie      € 4,75 p. st. 

 
 
 
 



 
 
gemengd bittergarnituur per schaal van 30 stuks    €    15,00 
luxe hapjes per schaal van 30 stuks      €   45,00 
(o.a. toast gerookte zalm en paling, gevuld ei, canapé met Hollandse  
garnalen, pakketjes van geitenkaas en rauwe ham, soesjes gevuld met 
 roomkaas .) 
nootjes en zoute koekjes       €   2,00  p.p. 
gesorteerd gebak         €   2,75  p.p. 
petit four              v.a.€   2,50 p.p. 
bruidstaart                            v.a.€  7,25 p.p. 
snij of schenk kosten         €  1,00 p.p 
 
 
 
 
 
 
 
 
korting: 
Kinderen van 1 tot en met 3 jaar gratis, 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 50 %. 
 
 
 

dit zijn onze prijzen vanaf 01-07-2012. 
Al onze prijzen zijn onder voorbehoud van extreme groothandels prijsstijgingen. 

 
 
 
 
*Wij serveren buffetten vanaf 25 volwassen personen. 
 
*Op zondagen serveren wij buffetten tot 17.00 uur 
 
*Uiteraard is het mogelijk om de zaal te versieren. Echter graag zonder dat u gebruik maakt        
van nietjes, punaises en confetti. Indien dit wel het geval is worden er schoonmaak- en of    
reparatiekosten gerekend. 
 
Bedankt voor uw interesse in Restaurant de Rading. 
035-5771210 


