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Mexic
caans bu
uffet

v.a.
v 19,75
5 p.p.

w eigen bu
uffet samen
n vanaf € 1 9,75 p.p. Het
H buffet bestaat uit eeen aantal ‘vaste’
Stel uw
items
s aangevuld met drie
e door u uittgekozen hoofdgerec
h
chten.
Uiterraard kunt u ook mee
er dan drie hoofdgerechten uitkiiezen.
(v
voor gezelsch
happen vana
af 25 persone
en)

VASTE IITEMS
Knoflook
kbrood met kruidenboter
anse tomatensoep
Mexicaa
met maïïs, licht pikant en een tik
kje guacamoole
anse salade
Mexicaa
gemengd
de sla, ui, ko
omkommer, tomaat, maïïs en een licht pittige chilidressing
Rijst
Franse ffrietjes
bonen
Kidneyb
uacamole en
n zure room
m
Salsa, gu

HOOFDGERECHTEN

4,2
25

n per persoon en
e alleen voor de
d volledige groo
otte van de groe
ep te bestellen)
(prijzen zijn

nacho
Macho n
het beke
ende tortillachips gerech
ht met: gekru
uid gehakt, maïs,
m
ui, jala
apeñopeperss, paprika en
n
gesmolte
en kaas
n carne
Chili con
lekker pittig gekruid
de Mexicaansse bonenschootel gevuld met:
m
gehakt, spek, bruinne bonen,
onen, tomaa
at, paprika, ui,
u knolook
kidneybo
Spare ribs
n een marina
ade van tomatensaus, ch
hili, sinaasap
ppel en honin
ng
bereid in
p
Hete kip
kip met een pikante saus

O
Op de volgen
nde pagina vindt
v
u nog m
meer hoofdge
erechten en uitbreidingsm
u
mogelijkheden.
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
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Stel uw
w eigen bu
uffet samen
n vanaf € 1 9,75 p.p. Het
H buffet bestaat uit eeen aantal ‘vaste’
items
s aangevuld met drie
e door u uittgekozen hoofdgerec
h
chten.
Uiterraard kunt u ook mee
er dan drie hoofdgerechten uitkiiezen.
(v
voor gezelsch
happen vana
af 25 persone
en)

HOOFDGERECHTEN

5,2
25

n per persoon en
e alleen voor de
d volledige groo
otte van de groe
ep te bestellen)
(prijzen zijn

n burgers
Mexican
gekruid met mexican
n spices, gesserveerd mett gebakken bacon,
b
kaas, jalapeño peepers, ui en tomaat
e varkenshaa
asmedaillon
ns
Gegrilde
met een coulis van tomaat
t
en pa
aprika
Burrito
met kaas, tom
maat, ui, jallapeño peperrs, maïs en gekruid
g
geha
akt of gekruidde kip
gevuld m
Paëlla
et groenten, kip, gamba’s en verschillende vissooorten
éénpans rijstgerechtt, gevuld me
Gamba’ss
gebakken in een lich
ht pittige ma
arinade van kknolook en liimoen
ulfilet
Rode mu
met een milde zoetzzure saus

UITBREIDINGSMOG
GELIJKHEDE
EN
n per persoon en
e alleen voor de
d volledige groo
otte van de groe
ep te bestellen)
(prijzen zijn

Caesar ssalade
volgens o
origineel reccept: sla, tom
maat, croutoons, olijfolie
e, ansjovis en
n Parmezaannse kaas

1,50

alade
Tonijnsa
frisse gro
oene salade gegarneerd met tonijn, haricot vertts en thousan
nd island dreessing

1,50

bean salad
Kidney b

1,50

anse chorizo
o worst
Mexicaa

1,50

Jalapeño poppers

1,50

e aardappel
Gepofte

1,50

maïskolf
Halve m
met kruiidenboter

1,50

e groenten
Gegrilde

1,50

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

