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Spaanse tapas buffet  

 
BROOD  

Pan con aïoli  

Brood met knoflookmayonaise 

Pan amb tomat 

Spaans tomatenbrood met tapanade 

SOEP 

Gazpacho 

Koude Spaanse tomatengroentensoep 

 

HAPJES 

Jamon con melona    

Rauwe spaanse ham met meloen 

Gambas all ajilo    

Gambas in knoflookolie 

Albondigas   

Kalfsgehaktballetjes in tomatensaus 

Pincho     

Moorse kipspiesjes 

Cebolla frita    

Gefrituurde ui ringen 

Calamaris    

Gefrituurde inktvisringen 

Tortilla     

Spaanse aardappelomelet 

 

 

 

Merqueze a la plancha  

Gegrilde lamsworstjes 

Ensaladilla russo    

Spaanse aardappelsalade 

 

WARM 

Zarzuela    

Visstoof met schaal- en schelpdieren 

Cocido madrileno   

Runderstoof op madrileense wijze 

Papas bravas  

ovenaardappeltjes met tomatensaus  

Patatas fritas 

Friet 

 

Dit buffet kost €25,50 p.p. 

 

Dit buffet kunt u uitbreiden met ons 

dessertbuffet met o.a.;  

 

- Crème brûlée  

- Chocolade mousse 

- Parfait van seizoenfruit 

- Vanille ijs met slagroom  

- Vers fruit  

Meerprijs € 4,50 p.p. 

http://www.restaurantzk86.nl/
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Mediteraans buffet  

BROOD  

Facaccio 

Italiaans brood met tapenade  

Pan ambt omat    

Spaans tomatenbrood met aïoli 

 

SALADES  

Couscoussalade  

Met geitenkaas en munt 

Spaanse aardappelsalade 

Salade van penne  

Met tonijn, pijnboompitten, olijven 

 

KOUDE GERECHTEN 

Jalapenos  

Gevuld met creamcheese 

Antipasto di montagne- schotel 

Met diverse mediteraanse vleeswaren 

Tortillawrap  

Gevuld met roomkaas en gerookte zalm 

Bladerdeeghapje 

Gevuld met geitenkaas en vijgencompote 

Bruschetta  

Met truffelpaté en rauwe ham 

   

WARM 

Paella  

Spaanse rijstschotel gevuld met kip en schaal- 

en schelpdieren 

Pipe rigatte  

Italiaanse pastaschotel met tomatensaus en 

paprika en olijven 

Souflaki 

Griekse gehakt ovenschotel met gegrilde 

groenten  

Patate rostate   

Ovenaardappeltjes met rozemarijn 

Patat frites 

Friet 

 

Dit buffet kost €23,50 p.p. 

 

 

Dit buffet kunt u uitbreiden met ons 

dessertbuffet met o.a.;  

- Crème brûlée  

- Chocolade mousse 

- Parfait van seizoenfruit 

- Vanille ijs met slagroom  

- Vers fruit  

Meerprijs € 4,50 p.p. 

http://www.restaurantzk86.nl/
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ZK86 buffet  

 
BROOD  

Stokbrood  

Kruidenboter  

 

SALADES  

Huzarensalade 

Zalmsalade 

Griekse salade  

 

KOUDE GERECHTEN 

Maïstortilla 

Met gerookte zalm 

Hollandse garnalen 

Met tomaat en cocktailsaus  

Komkommer Canape  

Met makreelmousse  

Bruschetta  

Met truffelpate en zongedrooge tomaten 

Galiameloen  

Met jamon serano ham  

Wraprolletje  

Met gebraden kipfilet en quacamole 

Carpaccio 

Met Pesto, Parmazaan en truffelmayonaise   

WARM 

Visfilet  

Gebakken met bijpassende saus  

Warme beenham  

Met honing-dille saus 

Rundergehaktballetjes  

In satésaus 

Aardappelgratin 

Rijk gevuld  

Frites  

Met mayonaise  

 

Dit buffet kost €22,50 p.p. 

Dit buffet kunt u uitbreiden met; 

Meerprijs €3,00 p.p. 

- Mosterdsoep met spekjes en bosui 

- Soep van het seizoen  

en/of  

Ons dessertbuffet met o.a.;  

- Crème brûlée  

- Chocolade mousse 

- Parfait van seizoenfruit 

- Vanille ijs met slagroom  

- Vers fruit  

Meerprijs € 4,50 p.p. 

http://www.restaurantzk86.nl/
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Lunchbuffet  

 
BROOD  

Witbrood  

Weiland bruin brood 

Witte bollen 

Bruine bollen 

Krentenbrood 

SALADES  

Huzarensalade 

SOEPEN 

Mosterdsoep  

Met spekjes en bosui  

 

WARM 

Kroketten 

Met Marne’s mosterd 

Roerei  

BELEG 

Kazen 

3 verschillende  

Vleeswaren 

3 verschillende  

Vers fruit  

Dit buffet kost €14,50 p.p. 
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High tea 

 

Sinds kort is het bij ons mogelijk om te genieten van onze high tea.    

Heb je iets te vieren of zoek je een cadeautje voor je oom/tante, vader/moeder, een collega’s? 

of toch lekker voor jezelf een vriendin.  Reserveer dan 24 uur van te voren van vrijdag t/m 

zondag een heerlijke high tea.  Voor €19,50 p.p. krijg je een feestje van hartig en zoete 

lekkernijen. 

Bel naar 0595-402742 of reserveer online via www.restaurantzk86.nl 

http://www.restaurantzk86.nl/
http://www.restaurantzk86.nl/

