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Amuses 
 
Het woord “amuse” komt uit het Frans en 
betekent letterlijk “gemaakt voor de mond”. 
Een Amuse is een zeer klein gerecht ter 
bevordering van de spijsvertering en om de 
smaakpapillen op gang te brengen. Bekijk ons 
aanbod in amuses. 

 

Hapjes It Posthûs  
 

Hapjes it Posthûs  €0,85 p.s. 
 

- Friese worst met zilveruitjes 
- Blokjes kaas met verse ananas -

gember 
- Boerensnijworst gevuld met roomkaas 
- Zeeuws spek met een zilveruitje 
- Cherrytomaatjes met geitenkaas 
- Koud gehaktballetjes afgemaakt met 

zelf gemaakte mosterddressing. 
- Soesje gevuld met…… 
- Meloenpartje verpakt in een plakje 

parmaham 
- Blokje kaas op een puntje roggebrood 
- Cervelaatworst met Amsterdamse ui 
- Roggebrood rondje met kruidenkaas 

en bieslook 
- Asperge-ham hapje, asperge ingerold 

in een plakje achterham 
- Gevulde eitje, eitje gerold in rookvlees 
- Rolletje ham gevuld met Monchou 

 
 

Luxe hapjes  
 

Luxe hapjes   €1,75 p.s. 
 

- Luxe gevulde ei, half ei gevuld met 
tonijn- of zalmmousse 

- Zalm op toast gegarneerd met een 
takje dille 

- Rolletje achterham gevuld met brei en 
honingmosterddressing 

- Rondje roggebrood met haring, 
uiteraard met verse uitjes 

- Coctailworstjes,ingerold in Zeeuws 
spek 

- Paling op toast met een bieslook 
garnering 

- Canápe (knapperig bakje) gevuld met 
Filet American en bosbes 

- Canápe gevuld met knapperige 
ijsbergsla en verse garnalen  

- afgemaakt met eigen cocktailsaus 
- Mini pasteibakje gevuld met een 

romige paté 
- Soesjes gevuld met zalmmousse 
- Canápe met zachte roombrie en 

walnoot 
- Roggerondje met bieslook en 

kruidenkaas 
- Cherrytomaatje gevuld met garnalen 
- Frisse fruitspies, spiesje met vers fruit, 

kaas en mozzarella 
- Filet met kip, rolletje kip met Filet 

American 
- Cherrytomaatje gevuld met geitenkaas 

en basilicum 
- Bedje van sla met romige zalm-

mousse, gegarneerd met verse zalm 
en bieslook 

  

Amuses  
 

Amuses    €1,85 p.s. 
 

- Gegrilde courgette en aubergine met 
geitenkaas, pijnboompitten en 
basilicumblaadje 

- Amuseglas gevuld met een ouderwets 
Hollands garnalen cocktailtje 

- Amuseglas gevuld met gerookte zalm 
en een eigensausje 

- Gevuld glaasje, paling/zalm afgemaakt 
met zelf gemaakt vissausje, 
gegarneerd met een takje dille, 
bosbesje, schijfje citroen 

- Amuseglas gevuld met geroosterde 
paprika en fetakaas kruimels 

 
Al ons hapjes zijn zorgvuldig bereid en 
afgegarneerd. 
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Buffetten 
 
Naast allerhande hapjes, brengen wij ook 
verschillende buffetten rond. Bijvoorbeeld een 
broodmaaltijd of ’s winters een stamppotbuffet. 

 

Warm buffet 1  
 
Warm Buffet 1  €20,75 p.p. 
 

- Stokbrood met kruidenboter en 
tapenade 

- Rauwkostsalades 
- Varkenshaasmedaillons met 

champignonroomsaus 
- Fries gehaktbrood met rozijnen en 

kruidkoek 
- Huisgemaakte saté van kip 
- Fryske stoofschotel van rundvlees 
- Rijst 
- Gebakken aardappelen 
- Warme groente 

   

Warm buffet 2  
 
Warm buffet 2   €23.95 p.p. 
 

- Rijst 
- Gebakken aardappelen met spek en 

prei 
- Gehaktballetjes in saus 
- Goulash 
- Verse groente 
- Dillezalm 
- Balinese kip 
- Kipkerrie 
- Pastasalade 
- Rauwkostsalade met verse 

kruidendressing 
- Stokbrood met kruidenboter 

 

 
 
 

Hapjesbuffet  
 
Hapjesbuffet €14,95 p.p. 
 
Een hapjesbuffet bestaat uit: 

- Rundvleessalade 
- Zalmsalade 
- Zoute haring op roggebrood met uitjes 
- Makreelfilet op toast 
- Gevulde eieren 
- Hotpot met kipsaté en huysgemaakte 

satésaus 
- Nasi met kroepoek 
- Stokbrood kruidenboter 

 
Losse hapjes: 

- Stokbrood, p.s.   €2,00 
- Kruidenboter, p.p. (150 gram)  €2,00 
- Hotpot kipsaté met  

huysgemaakte satésaus  
(per 20 stuks)   €25,- 

- Gehaktballetjes in saus  
(per 40 stuks)   €20,- 

- Beenham in huysgemaakte 
mosterdsaus  
(voor 10 personen)  €40,- 

 
Voorwaarden: 
 

- Buffetten vanaf 12 personen. 
- Buffetten worden exclusief servies en 

bestek geleverd. 
- Warmhoudapparatuur zit bij de prijs 

inbegrepen.  
- Geen breng- en ophaalkosten in een 

straal van 15 km om Burdaard. 
- Bestek te huur voor € 1,50 p.p (vuil 

retour) 
 
Al ons hapjes zijn zorgvuldig bereid en 
afgegarneerd. 
 
 

 
 
 



CATERING 
KAART 
 
 

 
 

Koffietafel/broodmaaltijd  
 

Koffietafel/broodm.  €18,95 p.p. 
 
De koffietafel/broodmaaltijd wordt meestal 
tijdens het middaguur geserveerd. Natuurlijk 
kan het ook op ieder ander moment van de 
dag geserveerd worden. Indien de 
koffietafel/broodmaaltijd voor meer dan 10 
personen is, dan zal deze in buffetvorm 
worden gepresenteerd.  
 
Deze koffietafel/broodmaaltijd bestaat uit: 
 

- Soep: Tomatensoep of groentesoep 
- Brood: Wit en bruin brood, 

mueslibrood, krentenbrood, Fries 
roggebrood, Fries suikerbrood, 
pistoletjes, croissants, beschuit 

- Beleg: Roomboter, gekookt ei, 
rundvleessalade, 2 soorten kaas, brie, 
ham, 2 soorten vleeswaren, jam en 
hagelslag. 

- Warm: Roerei met tuinkruiden, 
gehaktballetjes in satésaus, 
ragoutbakje met heerlijke ragout 

- Drinken: Melk, karnemelk, koffie, thee 
 

Luxe broodjes  
 

Luxe broodjes  €3,85 p.s. 
 
Verschillende broodjes van kleine pistoletjes 
die zorgvuldig zijn bereid en afgegarneerd. 
Deze luxe broodjes bestaan uit: 
 

- Kaas 
- Fryske nageltsiis 
- Ham 
- Gezond (met pesto, kaas, ham, ei, 

komkommer en tomaat) 
- Zalm met mierikswortelsaus 
- Brie met honingdressing en walnoten 
- Huisgemaakte kipkerrie 
- Kaas met tapenade 
- Boerensnijworst met rauwkost. 
- Warm vlees 

 

Huiskamerbuffet  
 

Huiskamerbuffet   €20,95 p.p. 
 
Stelt u eens voor: u heeft iets te vieren, maar u 
wilt op deze feestelijke dag niet steeds 
rondlopen met de hapjesschalen. Dan hebben 
wij de oplossing voor u!! 
 
Ons huiskamerbuffet bestaat uit: 
 

- Diverse standaard en luxe vlees- en 
vishapjes 

- Gevulde eieren, ham aspergerolletjes 
en meloen bolletjes in ham 

- Haring op roggebrood met verse uitjes 
- Twee verschillende soorten luxe 

gegarneerde salade 
- Diverse soorten Franse kaas 
- Diverse noten 
- Frisse rauwkostsalade 
- Stokbrood en kruidenboter 
- Gehaktballetjes in zelfgemaakte saus 
- Rollade in huisgemaakte saus 
- Romige kipragout met krokante 

pasteibakjes 
 
U kunt dit buffet eventueel uitbreidenmet een 
warm gerecht (nasi, rijst) €1,- p.p. 
 
Voorwaarden: 
 

- Buffetten vanaf 12 personen. 
- Buffetten worden exclusief servies en 

bestek geleverd 
- Warmhoudapparatuur zit bij de prijs 

inbegrepen 
- Geen breng- en ophaalkosten in een 

straal van 15 km om Burdaard 
- Bestek te huur voor € 1,50 p.p (vuil 

retour) 
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Stamppotbuffet  
 
Stamppotbuffet   €17,75 p.p. 
 
De zomer is weer voorbij de barbecues staan 
weer in de schuur. Tijdens de koude maanden 
is het weer tijd voor een heerlijk buffet met 
diverse stampotten. Alle stampotten zijn bereid 
met echte aardappelen. 
 
Bij ons stamppotbuffet heeft u keuze uit 3 van 
de onderstaande stamppotten: 
 

- Boerenkool 
- Zuurkool 
- Andijvie 
- Hutspot 
- Spinazie 

 
Deze stamppotten worden geserveerd met: 
 

- Rode bietensalade 
- Rookworst 
- Uitgebakken spekjes 
- Diverse zoetzuur 
- Capucijners of bruine bonen 

 
 
Voorwaarden: 
 

- Buffetten vanaf 12 personen. 
- Buffetten worden exclusief servies en 

bestek geleverd 
- Warmhoudapparatuur zit bij de prijs 

inbegrepen 
- Geen breng- en ophaalkosten in een 

straal van 15 km om Burdaard 
- Bestek te huur voor € 1,50 p.p (vuil 

retour) 
 

 
 
 
 
 

Koud buffet  
 
Koud Buffet 23,75 p.p. 
 

- Stokbrood met kruidenboter en 
tapenade. 

- Huzarensalade 
- Salade van sperziebonen met tonijn, 

tomaat, uienringen en ei met 
mosterddressing. 

- Salade van diverse slasoorten met 
gegrilde kipfilet en paprika met pikante 
knoflook/mayonaise dressing. 

- Salade van rode biet met Hollandse 
haring en uitjes. 

- Aardappelsalade met spek, bieslook, 
appel en komijnekaas. 

- Tomaat en mozzarella met 
basilicumdressing. 

- Pastasalade met gekookte ham, 
olijven en bosui. 

- Gerookte zalm op toast 
- Mini kipsandwiches 
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Catering barbecues 
 
Tot slot in ons assortiment hebben wij 
verschillende barbecues. Zoals onze 
‘Barbecue Tropical’, deze kenmerkt zich door 
de kipstokjes met heerlijke stukjes ananas. 
Ook leveren we de ‘Barbecue Posthûs’. Deze 
heeft wel zes verschillende soorten vlees. 
 

Barbecue Tropical  
 
Barbecue Tropical  €18,95 p.p. 
 
Vlees 

- Hamburgers 
- Worstjes 
- Karbonade 
- Satéstokjes 
- Kipstokjes 

 
Bijgerechten 

- Luxe gegarneerde rundvleessalade 
- Stokbrood met huisgemaakte 

kruidenboter 
- Frisse rauwkostsalade 

 
Sausjes 

- Verschillende soorten eigengemaakte 
sauzen 

 
Voorwaarden 
 

- Barbecues vanaf 10 personen 
- Barbecues worden exclusief servies 

en bestek geleverd 
- Geen breng- en ophaalkosten in een 

straal van 15 km om Burdaard 
- Bestek te huur voor 1,50 p.p (vuil 

retour) 
 

 
 
 
 
 

Barbecue It Posthûs  
 

Barbecue It Posthûs  €19,95 p.p. 
 
Vlees 

- 6 verschillende soorten vlees 
 
Bijgerechten 

- 2 Luxe gegarneerde salades 
- Stokbrood met huisgemaakte 

kruidenboter 
- Frisse rauwkostsalade 

 
Sausjes 

- Verschillende soorten eigengemaakte 
sauzen 

- Satésaus 
 
Voorwaarden 
 

- Barbecues vanaf 10 personen 
- Barbecues worden exclusief servies 

en bestek geleverd 
- Geen breng- en ophaalkosten in een 

straal van 15 km om Burdaard 
- Bestek te huur voor 1,50 p.p (vuil 

retour) 

   
Nog belangrijk: dit betreft het verzorgen van 
catering bij u op locatie. Bijvoorbeeld op 
kantoor of bij u thuis. 


