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. In deze brochure vindt u de diverse mogelijkheden.
We 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!

Café-Restaurant Stegers
www.stegers.nl
Markt 2 | 7121 CS Aalten
Tel: 0543-472419
Reserveren alleen telefonisch of kom even langs!
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Koud en warm buffet
Prijs per persoon € 15,50
Het koud en warm buffet bestaat uit:
Salades: huzarensalade | zalmsalade | kartoffelsalade | pastasalade
Vlees: gehaktballetjes | kleine schnitzels
Vis: zalm | makreel | haring
Aardappelen: gebakken aardappelen | patates frites | aardappelkroketten
Fruit: meloen met ardennerham | diverse vruchten
Warme sausen: pindasaus, zigeunersaus, roomsaus
Koude sausen: cocktailsaus, knoflooksaus
Stokbrood & Boter: kruidenboter | roomboter
Bovenstaand buffet liever zonder vis? Dit kan! Prijs per persoon € 13,50
Het koud en warm buffet kan worden uitgebreid met:
Kleine kipfilet
Saté
Rollade
Garnalen, forel en zalmfilet

extra
extra
extra
extra

prijs
prijs
prijs
prijs

per
per
per
per

persoon
persoon
persoon
persoon

€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
4,50

of een combinatie van bovenstaande vis of vlees.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nagerechten buffet
prijs per persoon € 7,00
Het nagerechten buffet bestaat uit:
•
•
•
•

diverse soorten ijs en pudding
vers fruit
warme kersen
warme chocolade
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Dinerbuffet
Prijs per persoon € 31,00
Het Dinerbuffet bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Twee soorten soepen: tomaten- en groentesoep
4 Soorten vlees: schnitzel, kipfilet, varkenshaas, biefstuk of rollade
met drie 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

Bovenstaand dinerbuffet alleen met hoofdgerecht?
Dit kan! Prijs per persoon € 22,50
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schnitzelbuffet
Prijs per persoon € 18,50
Het schnitzelbuffet bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Varkensschnitzel
Kipschnitzel
3 Sauzen: Zigeunersaus | jägersaus | champignonroomsaus
Huzaren salade | gemengde salade | diverse rauwkost
Vruchtencompote
Gebakken aardappelen en patat
Diverse warme groenten

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hapjesbuffet
Prijs per persoon € 10,50
Diverse luxe koude hapjes, belegde stokbroodjes en warme hapjes,
gepresenteerd in buffetvorm.
Met gevuld ei | ham-asperges | kippenlever-spek | kaasplank | diverse
worstsoorten | filet americain | diverse salades | haring | forel | zalmfilet.
Warme gehaktballetjes | 3 warme snacks.
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Lunchbuffet
Prijs per persoon € 18,50
Het lunchbuffet bestaat uit:
•
•
•
•
•

Groenten- en tomatensoep
Kroket
Diverse broodjes | brood | diverse vleeswaren | diverse kaassoorten
Tomaat | ei | komkommer | aardbeien | vers fruit
Tijdens de lunch inclusief koffie | thee | jus d ‘Orange | melk | karnemelk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Broodjesbuffet
Prijs per persoon € 10,00
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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Feestarrangement
Prijs per persoon € 22,50
(Deze prijs geldt voor 4,5 uur)
•
•
•

Hiervoor schenken wij bij aanvang: koffie | thee
Tijdens het feest: diverse dranken (binnenlands gedistilleerd)
Als afsluiting: koffie of thee na

Als extra zijn onder meer te kiezen: (prijs per persoon)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cake
Soesjes
Gebak
Koud hapje
Warm hapje
Nootjes / zoutjes
Diverse broodjes
Broodje kroket of frikandel
Broodje worst
Bakje patat

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,25
1,75
3,00
0,90
0,70
1,00
5,00
4,00
4,00
3,00
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