Buffetboekje

Broen Café & Eetcafé Biej De Vogel,
Discotheek en Feestzaal Le Village
Markt 21, 6065 AV Montfort
Telefoon: +31 (0) 475-541522
Mobiel: +31 (0) 6-51891761
Fax: +31 (0) 475-541781
E-Mail: info@biejdevogel.nl
www.biejdevogel.nl

Accommodatie
Midden in het Montfortse centrum ligt broen café Biej De Vogel,
discotheek en feestzaal Le Village. Samen vormen zij een zeer
compleet aanbod om uit te gaan. Bij mooi weer is het gezellige
terras een heerlijk plek om even neer te strijken en onder het genot
van een hapje of een drankje het gemoedelijke geroezemoes in de
dorpskern aan je voorbij te laten gaan.
Onze locatie is tevens een mooie accommodatie voor bruiloften,
bedrijfs- en verenigingsfeesten van 15 tot maximaal 300 personen.
Ook verzorgen wij: kinderfeestjes, communiefeesten,
kraamborrel, koffietafels, vergaderingen en presentaties
(professionele apparatuur aanwezig).
Voor een gezellige en georganiseerde avond uit, kunnen wij u zeer
diverse activiteiten en themafeesten aanbieden.
Vraag naar de mogelijkheden of bekijk onze site (www.biejdevogel.nl)
Voor ieder wat wils!
Een feest zonder verrassingen?
Als u dat graag wilt maken wij van tevoren een vaste
totaal-prijsafspraak!
Dus geen verassingen achteraf!

Activiteiten en thema avonden
Activiteiten
- Straatgolf
- Huifkartochten
- Oud Hollandse spelen
- Ludieke spellen
- Schieten op blokjes
- Kasteelruïne wandeling
- Kruisboogschieten
- Karaoke
- Disk-Jockey
- Speurtocht
Thema avonden:
- Tiroler Abend (tot 40 personen)
- Casino á la Carte (tot 40 personen)
- Mini Maffia avond (tot 40 personen)
Thema avonden voor grotere gezelschappen
- Tiroler avond
- Maffia avond
- Een Goet Fauwt Feest
- Countryavond
- Las Vegas night
Mocht u iets anders in gedachte hebben wat niet in ons aanbod
voorkomt, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op
en wij zullen er alles aan proberen te doen om uw wensen te
verwezenlijken. Alles is bespreekbaar, u kunt het zo gek niet
bedenken of wij regelen het voor u…
John en Carla

Klein Geluk
Huisgemaakte koude schotel
Gevuld scharreleitje
Rolletje van gekookte achterham en asperges
Gerookte coburger ham met verse meloenblokjes
Kip hawaii salade
Rauwkostsalade van het huis
Goedgevulde rundvlees salade
Gemengde verse fruitsalade
Stokbrood en minibroodjes met kruidenboter

Koude aanvullingen
Paté plankje (2 soorten)
Franse kaas plankje (3 soorten)
Vers gepocheerde zalmfilet met cocktailsaus
Hollandse nieuwe maatjes filet met uitjes
Noorse garnalen met cocktailsaus
Hollandse garnalen met cocktailsaus
Gerookte makreel filet (3 verschillende smaken)
Hollandse gerookte palingfilet
Verse krabstukjes met cocktailsaus

Warme aanvullingen
Gehaktballetjes in tomatensaus
Beenham met champignonroom en/of stroganoffsaus
Karbonade met champignonroom en/of stroganoffsaus
Kip pilav
Limburgs zoervleis
Hongaarse goulash
Kip stroganoff
Fricandeau in roomsaus

Warme aanvullingen

(vervolg)

Jachtschotel
Biefreepjes in stroganoffsaus
Varkenshaas in champignonroomsaus
Verrassing uit het water (diverse vis, schaal- en schelpdieren
in een overheerlijk romig sausje)

Smulbuffetje

(om de hele avond te laten staan)

Diverse broodsoorten, zwartbrood en toastjes
Kip kerrie salade
Zalmsalade
Rundvleessalade
Kaasplank (3 soorten)
Patéplank (2 soorten)
Ardenner ham met meloen
Noorse garnalen met cocktailsaus
Hollandse nieuwe haring met uitjes
Limburgse zure zult

Happas buffet

(Moferter tappas, om de hele avond te laten staan)

Diverse soorten olijven
Zongedroogde tomaatjes
Sweet peppers gevuld met kaas
Gekruide gehaktballetjes (koud)
Chorizo Espana
Italiaanse gedroogde worst
Licht gerookte ardenner ham
Fiesta makreel filet
Gegrilde knoflookscampi’s (koud)
Diverse broodsoorten met kruidenboter en tappenade

Buffet de Grauwert
Gegrild beenhammetje
Gebraden spek met mosterd
Gegrild kippenpootje
Aardappelen gebakken met spek en ui
Aardappel ovenschotel
Zuurkool met spekjes of koolsalade (seizoensgebonden)
Verse fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter

Moferter pötje
Fricandeau in roomsaus
Kip pilav
Jachtschotel
Mini krielen
Aardappel groente gratin
Rauwkostsalade van het huis
Komkommer salade
Verse fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter

Manolito
Lasagna bolognese
Tortelini pommodori
Gehaktballetjes in tomatensaus
Kip di napoli
Italiaanse rauwkostsalade
Penne salade
Verse fruit salade
Ciabatta met kruidenboter en tappenade

Wintersss genot
Boerenkool stamppot
Hutspot
Zuurkool stamppot
Rookworst
Gegrild spek met mosterd
Zuurvlees

Viva Limburgia
Limburgs zoervleis
Gebakke sjpek mit mosterd
Kippepeutje
Gebakke erpele
Erpele puree
Komkommer sjlaai
Hoes sjlaai
Fruit sjlaai
Stokbroead mit kruje bótter

Rondje Europa

(reisje door het heel continent)

English baked potato with onion en bacon
Griekse aardappelschotel
Hongaarse goulash
Overheerlijke stroganoff uit Rusland
Das deutsche geschnetzeltes
Hollandse kommersalade
Italiaanse salade
Frans stokbrood mer herbe beurre

Barbecue
Vlees:
Kipfilet
Kotelet
Spek
Worst
(ander vlees/vis in overleg)
3 Soorten salades:
Fruit:
Vers fruit of ananas/peren en perzik op siroop
Sauzen:
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Stokbrood & kruidenboter
Inclusief braden door ons en alles op hotel-porcelein
Speciaal terras voor groeps-BBQ, geheel afgezonderd

Gourmet/Steengrill
Vlees:
2 Bieflapjes
2 Varkenshaasjes
2 Soorten gehakt
2 Kipfilet lapjes
Gyros/shoarma
Champignons en uien
Diverse salades en sauzen
Gevarieerd fruit
Kruiden en braadboter
Krielaardappeltjes en friet
Stokbrood & kruidenboter

Koffietafel
Diverse soorten broodjes
Rozijnenbrood
Diverse soorten vlaai
Beleg
Ham/worst/kaas
Jam/hagelslag
Inclusief koffie en thee naar behoefte
(andere samenstelling in overleg)
Eventueel uit te breiden met soep

Brunch
Diverse soorten broodjes
Diverse broodsoorten
Beleg
Diverse vleeswaren (gekookte ham/rauwe ham en droogworst)
Jong belegen kaas
Jam/hagelslag
Boter
Rundvleessoep met vlees en groente
Paté plankje
Verse rauwkost salade
Vers fruit
Gekookt eitje
Toetje
Inclusief koffie, thee, jus d’orange en melk
Aanvullingen Brunch
Rundvleeskroket
Kippenragout
Aardappel - groente gratin
Warm vlees (zie warme aanvullingen)
Mini krieltjes
Vissoorten (zie koude aanvullingen)

Diverse menu’s

(vanaf 10 personen)

Standaardmenu
Soep van de dag
Frites / gebakken aardappelen / kroketten / gekookte aardappelen
Warme groente en salade
IJscoupe
Keuzemenu 1
Keuzemenu 2
Keuzemenu 3
Keuzemenu 4
Keuzemenu 5
Keuzemenu 6

Biefstuk of varkenshaas
Schnitzel
Zuurvlees of goulash
Shashlicks of Satéstokjes
Kotelet, spek en worst
Panga filet en zalm filet

Bovenstaande gerechten worden naar wens geserveerd
met een van onze sauzen, zoals champignon-, stroganoff-,
jäger-, zigeunersaus en andere
Kindermenu
Naar wens

Keuze menu’s

(5 gangen menu)

Voorgerecht
Zalmcocktail of
Kip pasteitje of
Runder carpaccio
Soep
Goulash soep of
Heldere rundvlees soep of
Champignonsoep
Hoofdgerecht
Carbonade met roomsaus of
Rundvlees met bruine saus of
Varkenshaasje in roomsaus of
Schnitzel met gebakken champignons
(keuze uit 2 soorten vlees)
Keuze uit: friet, gebakken aardappelen, gekookte aardappelen,
en aardappelkroketten
Twee soorten warme groenten
Verse sla met dressing
Mayonaise
Nagerecht
Pudding of
IJs of
Vers fruit of
Een combinatie van ijs, pudding en vers fruit
Koffie met bonbons

Hapjes
Gefrituurde hapjes (6 soorten)
Mini bami
Mini nasi
Mini frikadel
Gehaktballetjes
Bitterbal
Kipnugget
Prikkers (3 soorten)
Ham met ui en augurk
Kaas met ui en augurk
Cervelaat met ui en augurk
Broodjes (1/2 of heel)
Belegd met:
Ham
Kaas
Cervelaat
Beenham
Mini broodjes (diverse soorten)
Ham - kaas
Kip - kerry
Saucijs
Worsten
Zwartbrood met
Balkenbrij (warm) of Hoofdkaas of Beenham
Diversen
Rolletjes ham met asperges
Zalm/tonijn op toast
Gevuld ei/tomaat
Luxe hapjes
Vegetarische hapjes (geen vis)

Routebeschrijving
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Zowel vanuit de richting
Eindhoven-Maastricht als
Maastricht-Eindhoven:
A2 afslag 44 (Ei van St. Joost).
Na afslag richting Roermond.
Bij verkeerslicht links N271.
Daarna bij tweede verkeerslicht
rechts, richting Montfort.
Weg volgen tot aan de rotonde.
Hier tweede weg rechts
(‘recht’ oversteken).
Na ± 400 meter ligt links
Le Village (Markt 21).
In de buurt van de markt is
voldoende parkeergelegenheid.
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