De Geste
Voor al uw feesten, partijen, diners, koude
en warme buffetten
Vanaf 20 tot ca. 80 personen

Naast de gebruikelijke horecadiensten, kan café restaurant Stegers ook feesten en partijen
verzorgen. Wij bieden de mogelijkheid buitenshuis een eigen feest te vieren zonder al die
ongemakken thuis. Daardoor kunt u zelf ook volop van uw eigen feest genieten.
Wanneer u tijdens het feest de gasten wilt verrassen met een buffet, diner of lekkere hapjes
kunt u in de Geste kiezen uit diverse mogelijkheden:

Koud en warm buffet
Prijs per persoon € 14,50
Het koud en warm buffet bestaat uit:
Salades
Huzarensalade
Zalmsalade
Kartoffelsalade
Pastasalade

Vlees

Aardappelen

Gehaktballetjes
Kleine schnitzels

Vis
Zalm
Makreel
Haring

Warme sausen
Pindasaus
Zigeunersaus
Roomsaus

Koude sausen

Boter

Brood

Cocktailsaus
Knoflooksaus

Kruidenboter
Roomboter

Stokbrood

Patates frites
Aardappelkroketten

Het koud en warm buffet kan worden uitgebreid met:
Kleine kipfilet
extra prijs per persoon
Saté
extra prijs per persoon
Rollade
extra prijs per persoon
Garnalen, forel en zalmfilet
extra prijs per persoon

Fruit
Meloen met
Ardennerham
Diverse vruchten

€
€
€
€

1,75
1,75
1,75
4,00

of een combinatie van bovenstaande vis of vlees.
Nagerechten buffet
IJs en pudding
Heeft iemand een allergie? Meld het ons!
Prijswijzigingen voorbehouden

prijs per persoon

€ 7,00

Dinerbuffet
Prijs per persoon € 29,50
Het Dinerbuffet bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Twee soorten soepen: tomaten- en groentesoep
4 Soorten vlees: schnitzel, kipfilet, varkenshaas, biefstuk of rollade met sausjes
(of een variant met 1 of 2 soorten vis)
Gebakken aardappelen, patates frites, aardappelkroketten
Gemengde sla , rauwkost, vruchten
Verschillende warme groentes
Diverse puddingen, ijs, vers fruit en warme kersen

Broodjesbuffet
Prijs per persoon € 9,50
Luxe broodjes, stokbrood & toast, diverse salades, vleeswaren, zalm, makreel en kaasplank.
Wanneer u daarbij warme rollade & gehaktballetjes met sausjes wenst:
€ 3,50 per persoon extra.
Hapjesbuffet
Prijs per persoon € 9,50
Diverse luxe koude hapjes, belegde stokbroodjes en warme hapjes.
Gepresenteerd in buffetvorm.
Diverse hapjes tijdens het feest of partijtje bij ons in de Geste
Diverse soorten borrelhapjes
per stuk
Warme hapjes (bittergarnituur)
per stuk
Luxe hapjes
per stuk

€ 0,80
€ 0,55
€ 1,50

Afhankelijk van het seizoen kunnen we ook een stamppottenbuffet voor u verzorgen.
Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, zijn wij in staat uw eigen feest of partijtje naar
wens te verzorgen. Mocht u desondanks nog vragen hebben of andere ideeën?
Bel gerust, of nog beter: kom even langs!
Heeft iemand een allergie? Meld het ons!
Café-Restaurant Stegers
www.stegers.nl
Markt 2
7121 CS Aalten
Tel: 0543-472419

Reserveren alleen telefonisch
of kom even langs!
Prijswijzigingen voorbehouden

