Pastabuffet
Pasta Padam met gegrilde gamba / vongole / Coquilles St Jacques
Verse ravioli gevuld met zwarte truffel & ricotta in een sausje van boschampignons & parmezaan
Huisgemaakte lasagne volgens klassiek recept
Penne all forno met krokant Breydelspeck / look / tomaat / mozzarella / basilicum
Dit buffet wordt geleverd met parmesankaas & gruyèrekaas
24 EUR pp (vanaf 10 pers) - 22 EUR pp (vanaf 15 pers) - 20 EUR pp (vanaf 20 pers)
Tafelbroodjes

€ 0,4 stuk

Winterbarbeque
Stel uw BBQ zelf samen en kies 5 soorten naar eigen smaak:

-

Gemarineerde Black Angus steak
Lamskoteletje
Rib van het Durocvarken
Gemarineerde kipfilet
BBQ spek op een stokje
Varkenssouvlaki
Boerengrillworst
Witte pens met truffel
Rundhamburger Black Angus dry aged
Scampibrochette
Zalm in papillotten met venkel & champagne

Supplement:
- Graangevoederde Ierse tomahawk (ong 800 gr toprundvlees)
- Pot au feu met Zeeuwse mosselen en een halve kreeft
- Halve gemarineerde kreeft

€ 28
€ 22,5
€ 19

De barbecue wordt geleverd met champignons gevuld met kruidenboter, uitgebreide saladebar en een
assortiment sausjes. Het bakken van het vlees dient door u zelf te gebeuren
25,50 EUR pp (vanaf 10 pers) - 22 EUR pp (vanaf 20 pers)
Tafelbroodjes

Padam Bistrot - Hensca bvba
Markt 41
3740 Bilzen

€ 0,4 stuk

tel. 089 25 66 46
info@padam.be
www.padam.be

btw be 0829.941.007
RPR Hasselt
IBAN BE14 7350 2705 3183

Gemengd buffet
Koud buffet
Krokante scampi in tempura
Hummus
Tapenade van zongedroogde tomaten & zwarte koningsolijven
Truffelcrème & huisgemaakte tartaarsaus
Fijngesneden Gran Reserva Iberico de Bellota ham
Krokante kip BBQ Style
Duo van huisgemarineerde Schote zalm & gerookte zalm afgewerkt met een crème van mierikswortel & groene
kruiden
Vitello tonnato
Carpaccio van ossenhaas Black Angus met parmesankrullen & een truffelmayonaise
Salade van krielaardappeltje met krokant Breydelspeck & gekookt hoeve ei
Koude pastasalade op zuiderse wijze
Gemarineerde aubergines
Gemengde salade
Bruscetta met look / tomaten / basilicum

Warm buffet
- Stoverij van varkenswangen gegaard in Cuvée du Chateau met wintergroentjes & gratin dauphinois
- Verse ravioli gevuld met truffel & ricotta afgewerkt met een sausje van boschampignons & parmezaan
- Visserspotje uit de Noordzee met een sausje van Champagne & schaaldieren vergezeld van smeuïge puree
Supplement:
Halve gegrilde kreeft op wijze van de Chef
Surprise eitje gevuld met ganzenlever
Gegratineerde oester met een mousseline van Champagne
Kroketten
Tafelbroodjes

€ 19
€ 2,5
€ 4,5 stuk
€ 0,25 stuk
€ 0,4 stuk

Kostprijs € 39 EUR pp (vanaf 10 pers) - 35 EUR pp (vanaf 20 pers)

Deze buffetten zijn enkel reserveerbaar voor groepen vanaf 10 personen.
De buffetten kunnen warm of koud geleverd worden zodat u ze zelf makkelijk kunt
opwarmen.
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Dessertbuffet
U kan het dessertbuffet zelf samenstellen naargelang smaak en budget. U kiest zelf de
aantallen en de desserts die u wenst te serveren
De desserts worden ieder afzonderlijk in kleine porties op het buffet gepresenteerd.
Crème brûlée € 2
OF
Hasseltse tiramisu met speculaas & jenever € 3,5
OF
Klassieke tiramisu met Amaretto € 3
OF
Tarte tatin met appel & Engelse room € 3,5
OF
Fondant chocolademousse € 2
OF
Kaasschotel (5 verschillende kazen) van crèmerie St Simeon met vijgenkoek & noten € 6 pp
OF
Soesje gevuld met echte slagroom € 0,75
OF
Mini eclair gevuld met crème patissier € 0,85
OF
Kokosrotsje € 0,50
OF
Mini speculoosgebak € 1,5
OF
Gebak met chocolade & hazelnoot € 1,8
OF
Assortiment gevulde zoete glaasje: chocolade / citroen merengue / tiramisu / vanille & framboos (deze gaan
enkel in assortiment vorm) € 3
OF
Macarons met verschillende smaken € 1,5
OF
Vers fruit gemarineerd in Champagne € 3
OF
Warme mini beignets gevuld met speculaas of nutella € 0,5 per stuk
OF
Mini cake van wortel & pecannoten € 1,5
OF
Babycupcakes met verschillende toppings: vanille & citroen / framboos & vanille / chocolade met nootjes /
tiramisu (enkel met diverse toppings mogelijk) € 2 per stuk
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De volgende desserts zijn iets duurder maar zijn ook groter per portie. Zijn echt kleine gebakjes (ong 90 -100 gr
per portie).
Zandtaartje met citroen & Italiaanse merengue € 5,5
OF
Chocoladebom: duo van ganache van donkere chocolade & chocomousse € 6
OF
Zandtaartje van chocolade & karamel € 5,5
OF
Charlotte gevuld met rood fruit & vanille mousse met pistachekrokantjes € 5,5
OF
Kaastaartje met rode vruchten € 5,5
OF
Chocoladebrownie € 5
OF
Passie van karamel & zoute boter € 5,5

Het dessertbuffet is bij u thuis leverbaar voor groepen vanaf 10 personen. Dit buffet is
kant en klaar en hebt u totaal geen werk meer aan
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