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DESS
SERTS
Een BB
BQ of dinerrbuffet is uiiteraard uitt te breiden
n met een d
dessert.
Ondersttaand vind
dt u verschiillende sug
ggesties.
ITALIAA
ANS IJS

3,75 p.p
p.

Dit buffe
et wordt op originele wijze
w
naar biinnen gereden. Onze ko
oks scheppe
en voor uw gasten
g
de ijssm
maak naar ke
euze. Deze smaken
s
kun t u uiteraarrd naar eigen
n wens invu
ullen.
Voorbee
elden van diverse smake
en zijn:
en, vanille, cchocolade, kaneel,
k
mokk
ka, citroen, bbosvruchten, enz.,
Stracciattella, pistache, aardbeie
enz.

DESSER
RTBUFFET

5,75 p.p
p.

Ameland
der ijs
In versch
hillende sma
aken, met o.a.: bosvruch
hten, straciattella en anan
nas.
Voorkeur voor een bepaalde
b
sma
aak? Neem ge
erust contac
ct met ons op
p.
Chocolademousse
maakte choco
olademousse in drie verscchillende sm
maken.
Huisgem
uit
Vers fru

UITBREIDINGEN DE
ESSERTBUF
FFET
Bovensta
aande ‘vaste
e’ items kunn
nen uiteraarrd naar eigen
n wens word
den aangevulld met verschillende
uitbreid
dingen. Hiero
onder een aa
antal suggestties:
(prijzen zzijn per perso
oon en uitsluittend voor de vvolledige groo
otte van de grroep te bestelllen)

v vers fruitt
Smoothiies, bereid van

2,00

Petit de
essert, met o.a.
o
brownie
es, mini mufffins en slagro
oomsoesjes

2,50

Panna ccotta, Italiaa
ans dessert op
o basis van room

2,25

Tiramisu, het beroe
emde Italiaan
nse dessert ggemaakt van
n mascarpone
e en koffieli keur

2,50

ne, klassiek dessert
d
gevulld met vanille ijs en gezoet eiwit
Omelettte Sibérienn

3,25

Kaaspla
ateau, met verschillende
v
e Amelander en Franse kazen,
k
roggeb
brood en druuiven 3,75
Chocofo
ontein, fonte
ein van gesm
molten choco lade met verschillende dippings,
d
zoaals:

5,75

vers fruit, marshmalllows en slag
groomsoesjess.

Alle genoemde prijzzen zijn in euro’’s en inclusief BTW.
B
Typefouten en prijswijzigingen
n voorbehouden.
Rabobank: 1
1347.15.071
Volg ons online:

IBA
AN: RABO 0134 715 071
@fe
feestopameland
d

K.v.K.: 01122180
0

facebook.com
m/feestopamela
and

BTW NL:: 8191.12.446.B
B03

