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Betreft : Buffetvoorstellen d’Olde Smidse Achterbar 
 
 
Hartelijk dank voor uw interesse in d’Olde Smidse Achterbar! 
 
Om Uw feest in De Achterbar nog completer te maken treft U bijgevoegd enkele keuzebuffetten.  
U kunt dus zelf het menu samenstellen en rustig bekijken wat Uw perfecte buffet is.  
 
Smidse keuze buffet   vanaf 15,50 euro pp 
BBQ buffet    vanaf 15,50 euro pp 
Tapas buffet    vanaf 17,50 euro pp 
Stamppot buffet  vanaf 13,50 euro pp (periode nov-feb) 
 
Wilt u een extra luxe buffet of heeft u specifieke wensen? Wij helpen u graag met het samenstellen 
van uw perfecte keuzebuffet. We nodigen u graag uit in d’Olde Smidse Achterbar om alle wensen 
door te nemen en u een vrijblijvend voorstel op maat te doen toekomen. 
 
Heeft u er wel eens aan gedacht om uw buffet af te sluiten met vers Italiaans schepijs?! Bij d’Olde 
Smidse is het mogelijk uw gasten te verwennen met dit heerlijke Italiaanse nagerecht uit de inhouse 
IJscobar! 
 
Kortom alles is mogelijk! 
 
Met vriendelijke groeten, 
d’Olde Smidse 
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SMIDSE KEUZE BUFFETTEN 
 
 
Smidse keuze buffet 1 
Euro 15,50 per persoon 
 
Salades      
- Huzarensalade  
- Kartoffel salade  
 
Warme gerechten 
- Gehaktballetjes in saté saus  
- Saté in saté saus OF varkenshaas champignon roomsaus 
 
Bijgerechten  
- Gebakken aardappels  
- Patat 
 
 
Smidse keuze buffet 2 
Euro 16,50 per persoon 
 
Salades      
- Huzarensalade  
- Kartoffel salade  
 
Warme gerechten 
- Saté in saté saus  
- Spareribs 
 
Bijgerechten  
- Gebakken aardappels  
- Rijst 
 
 
 
Wenst u extra gerecht? Wij maken graag een voorstel op maat! 
euro 1,50 toeslag per persoon per extra salade  
euro 2,50 toeslag per persoon per extra warme gerecht 
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Smidse keuze buffet 3 
Euro 18,00 per persoon 
 
Salades      
- Huzarensalade  
- Zalmsalade OF tomaat mozzarella salade 
 
Warme gerechten 
- Ossenhaas met champignon en ui OF varkenshaas champignon roomsaus  
- Visstoofpot 
 
Bijgerechten  
- Gebakken aardappels  
- Patat 
 
 
 
Wenst u extra gerecht? Wij maken graag een voorstel op maat! 
euro 1,50 toeslag per persoon per extra salade  
euro 2,50 toeslag per persoon per extra warme gerecht 
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BBQ Buffet 
Euro 15,50 per persoon 
 
Inclusief: 2 salades 

3 hoofdgerechten 
2 warme sauzen 
Stokbrood sausjes 

 
Maak uw keuze uit de volgende gerechten: 
 
Salades 
Huzarensalade  
Kartoffelsalade 
Rauwkostsalade  
 
Hoofdgerechten 
Runderhamburger 
Satespies 
Shaslikspies 
Grillworst 
Schouderkarbonade 
Spareribs  (toeslag euro 1,00 pp) 
Biefstuk  (toeslag euro 1,50 pp 
Scampi spies  (toeslag euro 1,50 pp) 
 
Warme sauzen: 
Pindasaus 
Pepersaus 
Stroganoffsaus  
Champignonroomsaus 
 
 
 
Wenst u een extra gerecht? 
euro 1,50 toeslag per persoon per extra salade  
euro 2,50 toeslag per persoon per extra hoofdgerecht 
euro 1,50 toeslag per persoon per extra warme saus 
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SMIDSE TAPAS BUFFETTEN 
 
 
Tapasbuffet 1 
euro 17,50 per persoon 
 
Salades 
Tomaten salade 
Russisch eisalade 
 
Koude gerechten 
Spaanse aardappelomelet 
Brood met aioli en tapenade 
 
Warme gerechten 
Gehaktballetjes in tomatensaus 
Gebakken aardappeltjes met brava saus  
Gemarineerde kippenvleugeltjes 
Inktvisringen  
 
 
 
Tapasbuffet 2 
euro 19,50 per persoon 
 
Salades 
Griekse salade met feta 
Tomaat mozzarella salade 
 
Koude gerechten 
Spaanse aardappelomelet 
Brood met aioli en tapenade 
Peperdew 
Iberisch vleeswaren assortiment 
 
Warme gerechten 
Gehaktballetjes in tomatensaus 
Gebakken aardappeltjes met brava saus  
Stoofpotje van varkenshaas met rode wijn 
Garnalen in knoflook pepperoni  
 
 
 
Wenst u een extra gerecht? We maken graag een voorstel op maat! 
Euro 1,50 toeslag per persoon per extra koud gerecht 
Euro 2,50 toeslag per persoon per extra warm gerecht 
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Stamppot buffet 
euro 13,50 per persoon 
 
Stamppotten: 
Boerenkool 
Zuurkool 
Hutspot 
Hachee (toeslag euro 1,00 pp) 
 
Vlees: 
Speklap 
Spareribs 
Rookworst 
 
Garnituren: 
Jus 
Mosterd 
Diverse zuren 
 
 
 
Wenst u een extra gerecht? We maken graag een voorstel op maat! 
Euro 1,50 toeslag per persoon per extra koud gerecht 
Euro 2,50 toeslag per persoon per extra warm gerecht 
 
 


