Dinerbuffetten
Bij de Wasvenboerderij is het volop genieten. Dit kunt u alleen doen, of samen met familie en vrienden.
Voor grotere groepen mensen hebben we een aantal buffetten samengesteld. Deze buffetten zijn
samengesteld met duurzame producten, zoals u van ons gewend bent. Het vlees en vis is biologisch en
halen we uit onze eigen streek. Onze seizoensgebonden groente komen van ons eigen land of uit de
streek. En tot slot wordt het biologisch brood elke dag vers gebakken door onze bakkers.
De dinerbuffetten zijn beschikbaar vanaf 20 personen.
Onder de 20 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.
Buffet Arrangement ‘(H)eerlijk Groen’
Soep
*Seizoenssoep van de heerlijkste biologische groenten uit eigen moestuin
Koud:
*Groentesalade met bonen, linzen, cranberry, bietjes en gekookt ei
*Frisse koolsalade met haring, peterselie en augurk
*Biologische runderrosbief van de Green-egg met kruidenhoning
Warm:
*Smeuïge polentaschotel met spinazie, eekhoorntjesbrood, mozzarella en gerookte amandelen
*Claressefilet met saus van gerookte paprika en basilicum
*Op de Green-egg gegrilde bio-procureur met Noord-Afrikaanse kruiden, sinaasappel en abrikoos
*Gratin met aardappel, snijbiet en gebakken uien
*Gewokte seizoensgroenten met kruidenolie
Heerlijke broden uit eigen biologische bakkerij met boter en tapenade
Prijs per persoon: € 24,50
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Buffet Arrangement ‘De Bolakker’
Soep
*Seizoenssoep van de heerlijkste biologische groenten uit eigen moestuin
Koud:
*Groentesalade met bonen, linzen, cranberry, bietjes en gekookt ei
*In de oven gegaarde gemarineerde zalm met seizoenssalade en kerrie-gembersaus
*Biologische runderrosbief van de Green-egg met kruidenhoning
*Salade van pasta, tomaat, olijven, komkommer en kruiden uit eigen tuin
Warm:
*Smeuïge polentaschotel met spinazie, eekhoorntjesbrood, mozzarella en gerookte amandelen
*Claressefilet met saus van gerookte paprika en basilicum
*In Wasvenbier gestoofde biologische rundersukade met gedroogde appel
*Kleurige risotto met Pecorino en bietjes
*Gewokte seizoensgroenten met kruidenolie
Heerlijke broden uit eigen biologische bakkerij met boter en tapenade
Prijs per persoon: € 27,50
Buffet Arrangement ‘Bewust Bourgondisch’
Soep
Seizoenssoep van de heerlijkste biologische groenten uit eigen moestuin
Koud:
*Salade met belegen geitenkaas, kruidenhoning en noten
*Groentesalade met bonen, linzen, cranberry, bietjes en gekookt ei
*In de oven gegaarde gemarineerde zalm met seizoenssalade en kerrie-gembersaus
*Biologische runderrosbief van de Green-egg met kruidenhoning
*Koolsalade met biologische gekookte - en gerookte ham
Warm:
*Smeuïge polentaschotel met spinazie, eekhoorntjesbrood, mozzarella en gerookte amandelen
*Claressefilet met saus van gerookte paprika en basilicum
*In Wasvenbier gestoofde biologische rundersukade met gedroogde appel
*Kleurige risotto met Pecorino en bietjes
*Schotel met aubergine, gehakt en kaas uit de oven
*Gewokte seizoensgroenten met kruidenolie
Heerlijke broden uit eigen biologische bakkerij met boter en tapenade
Prijs per persoon: € 32,-

Dessertbuffetten
Ook natafelen onder het genot van een heerlijk dessert is mogelijk bij de Wasvenboerderij.
Daarom hebben we een speciaal dessertbuffet samengesteld met de zoveel de lekkerste producten
uit de streek en het seizoen.
Dessertbuffetten zijn vanaf 20 personen te bestellen.
Trifle van chocolade, cake, mascarpone,
fruit en crème Suisse

€ 5,- per persoon

Pannacotta van kokos, mangogelei en
kaneelkoek

€ 4,50 per persoon

Taarten buffet gemaakt door onze eigen bakker
Taartjes zijn berekend voor 8 personen

€ 4,75 per persoon

Omelette Siberiënne
IJstaart met 2 verschillende soorten ijs naar keuze.
Met laagjes cake en geklopt gebrand eiwit

€ 4,- per persoon

Aarbeien Romanoff (seizoensgebonden)
Verse aardbeien met vanille-ijs en Romanoffsaus
geserveerd in een wijnglas

€ 5,50 per persoon

BBQ-dessert
Broodpudding bereid op de Green Egg, met vers
fruit en bolletje vanille ijs

€ 6,- per persoon

Kaas van de Genneper Hoeve (Eindhoven)
Hollandse blauwklaver, bio-brie, geitenkaas, oude
kaas met roggeknar en appelstroop

€ 8,50 per persoon

BBQ arrangementen
In de zomermaanden als de zon lekker schijnt, steken we in heel Nederland gezamenlijk de barbecue
aan. Ook bij de Wasvenboerderij genieten we hier in volle teugen van. Dit is geen gewone barbecue,
maar een ‘Green Egg’. Dit zogeheten groene ei komt van oorsprong uit Japan en stamt af van de
‘Kamodo’. Het idee achter dit Japanse fenomeen is het reguleren van warmte met behulp van een
beetje houtskool. Dit gebeurt in een gesloten gehard keramieken ei.
Via deze weg blijven de sappen, aroma’s en smaak behouden. Zo krijg je heerlijke malse en smakelijke
gerechten. De koks van de Wasvenboerderij gebruiken de Green Egg om groente en vlees te roken,
bakken en stoven. Er is zelfs de mogelijkheid om er brood in te bakken. Daarnaast biedt de grote
buitenwok de mogelijkheid om groente, vlees en vis snel te bereiden. Dit zorgt ervoor dat smaak en
voedingsstoffen behouden blijven, en dat proef je.
Zoals u weet staat duurzaamheid hoog in het vaandel bij de Wasvenboerderij. Daarom gebruiken we
bij al onze barbecues zoveel mogelijk biologisch vlees en vis met het msc-keurmerk. De groenten
komen op hun beurt uit eigen tuin of streek. Daarbij volgen we altijd de seizoenen. De bijbehorende
sauzen worden versbereid in de keuken. En onze bakkers zorgen voor ons eigen verse
biologische brood.
Mensen met een verstandelijke beperking krijgen bij ons de kans om mee te helpen met dagelijkse
werkzaamheden in de Gasterij, bakkerij, koffiebranderij en tuinderij. De zorg- en vakmensen zorgen
dat iedereen zich op zijn plek voelt.
Laat u verrassen door de creativiteit van onze koks: vier verschillende barbecue suggesties, elk met een
eigen karakter.
De BBQ arrangementen zijn beschikbaar vanaf 20 personen.
Onder de 20 personen geldt een toeslag van € 3,50 p.p.
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BBQ arrangementen
BBQ-arrangementen:
BBQ arrangement ‘Natuurlijk Genieten’
BBQ gerechten
*Gemarineerde groenten (aubergine, courgette en paprika) met aceto-balsamicostroop
*Geroosterde knolselderij met ’n tintje rook en roomsaus met bieslook
*Bio-varkensprocureur, 24 uur gemarineerd, uit de green egg
*Claressefilet, met knoflook-limoenmarinade en fijne groenten
*Gewokte groenten uit onze tuin met kruidenolie
*Zoete aardappel uit de primo-grill met pesto en oude kaas
Bijgerechten
*Koolsalade met frisse dressing en cranberries
*Groene salade met olijven , kappertjes en rode uienringen
*Aardappelsalade met augurk, mosterd en gekookt ei
Heerlijke broden uit eigen biologische bakkerij met
*Kruidige boter
*Huisgemaakte humus
*Tzatziki van bio-yoghurt en venkel
*Gerookte paprikasaus
Prijs per persoon: € 25,- Vanaf 20 personen.
BBQ arrangement ‘In ‘t Groen’
BBQ gerechten
*Gegrilde aubergine, courgette en paprika
*Bio-varkensprocureur, 24 uur gemarineerd, uit de green egg
*Hele, of zalmfilet op een rookplank met tijm en citroen
*Gewokte groenten uit onze tuin met kruidenolie
*Zoete aardappel uit de primo-grill met pesto en oude kaas
*Bio-runderpicanha met kruidenhoning
Bijgerechten
*Koolsalade met frisse dressing en cranberries
*Groene salade met olijven , kappertjes en rode uienringen
*Aardappelsalade met augurk, mosterd en gekookt ei
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Heerlijke broden uit eigen biologische bakkerij met
*Kruidige boter
*Huisgemaakte humus
*Tzatziki van bio-yoghurt en venkel
*Gerookte paprikasaus
Prijs per persoon: € 26,75 Vanaf 20 personen.
BBQ arrangement ‘T Wasven’
BBQ gerechten
*Malse, gegrilde runderrib-eye met wasven rub en gewokte ui en appel
*Witlof met spek ingerold, met aceto-balsamico stroop
*Gegrilde aubergine, courgette en paprika
*Claressefilet, met knoflook-limoenmarinade en fijne groenten
*Gewokte groenten uit onze tuin met kruidenolie
*Zoete aardappel uit de primo-grill met pesto en oude kaas
*Gevulde portabello’s met ui en mozzarella
Bijgerechten
*Koolsalade met frisse dressing en cranberries
*Groene salade met olijven , kappertjes en rode uienringen
*Aardappelsalade met augurk, mosterd en gekookt ei
Heerlijke broden uit eigen biologische bakkerij met
*Kruidige boter
*Huisgemaakte humus
*Tzatziki van bio-yoghurt en venkel
*Gerookte paprikasaus
Prijs per persoon: € 29,50 Vanaf 20 personen.
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