
 

 

Buffetten L&M Lekker Makkelijk                 

 

Koud / Warm buffet  

 

Huisgemaakte rundvleessalade – varkensfricandeau – 

Ardennerham met meloen – rosbief – gerookte kipfilet – 

roompaté / Preiselbeercompote – gevuld eitje 
 

************* 

Huisgemaakte tonijnsalade - gerookte zalm – hollandse garnalen – 

gerookte paling – gerookte forelfilet – grote garnalen met look –  

gevuld eitje 
 

************** 

Warme varkensfricandeau met gebakken champignons en ui 

kipsaté met satésaus  

nasi / bami / witte rijst 
 

************** 

Stokbrood met roomboter / kruidenboter / aioli 
 

v.a. 15 personen / bezorging v.a. 15 personen* € 15,95 p.p.     ..….. x pers. 

Inclusief degelijk wegwerpservies + bestek en servetten € 16,95 p.p.     ..….. x pers. 

 

Tapasbuffet   

 

 Gamba’s in knoflook chili saus 
 

Serranoham met meloen 
 

 Spaans gekruide gehaktballetjes van rundergehakt in 

   tomatensaus (warm) 
 

 Mammoetolijven gevuld met roomkaas 
 

 Gerookte zalm / gerookte paling 
 

 Yakatori kipspiesjes (warm) 
 

 Mozzarella spiesje met zongedroogd tomaatje / Spiesje olijf 

mozzarella pikant met knoflook 
 

Tomatensalade met Feta en basilicumolijven 
 

Mini quiche lorraine 
 

Gegrilde drumsticks (warm) 
 

Diverse hartige soesjes, waaronder pittige kip, tonijn, 

gerookte kip, zalm, kip saté. 
 

Stokbrood / kruidenboter / bruchetta rucola feta/ aioli/tapenade oude kaas 
 

v.a. 10 personen / bezorging v.a. 15 personen* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 15,95  p.p.     ..….. x pers. 



Inclusief degelijk wegwerpservies + bestek en servetten € 16,95 p.p.     ..….. x pers. 

Oosters buffet  

 

 Nasi goreng / witte rijst / Mihoen goreng / Bami goreng 

 

************** 

 

Babi pangang 

Neua phad prik (Thais rundvlees in een zoete ketjapsaus) 

Gemarineerde kipsaté met satésaus 

Kip curry 

Gewokte gemengde groente 

 

************** 

 

Kroepoek en atjar 

 

 

v.a. 15 personen / bezorging vanaf 20 personen* € 15,95  p.p.     ..….. x pers. 

Inclusief degelijk wegwerpservies + bestek en servetten € 16,95  p.p.     ..….. x pers. 

Spaans Buffet  

                               

Paella 

 

Gamba’s in knoflook chili saus 

 

Aardappeltaartje 

 

Mini merguez 

 

Pollo al ajillo (Gegrilde kippenboutjes in knoflookolijfolie marinade) 

Albóndigas ( spaans gekruide gehaktballetjes in tomatensaus) 

Costillas picantes (Gegrilde pikante mini varkens ribbetjes) 

Spiesje van dadel met krokant gebakken bacon 

Mozzarella spiesje met zongedroogd tomaatje / Spiesje olijf 

mozzarella pikant met knoflook 

 

tomatensalade met feta en basilicumolijven 

 

salade met parmaham en pijnboompitjes 

 

gerookte vissoorten 

 

diverse olijven 

 

rustiek brood met diverse tapenades, kruidenboter en aïoli 

 

v.a. 15 personen / bezorging v.a. 15 personen*  € 17,50 p.p.     ..….. x pers. 



Inclusief degelijk wegwerpservies + bestek en servetten € 18,50  p.p.     ..….. x pers. 

 

Italiaans buffet  

 

 

Toscaanse tomatensoep 

 

************** 

 

Italiaanse gehaktschotel 

 

Tagliatelle met pikante garnalen 

 

  Penne carbonara 

 

Lasagne bolognese 

 

tomatensalade met feta en basilicumolijven 

 

Salade van de dag 

 

v.a. 15 personen / bezorging v.a. 20 personen* € 15,95  p.p.     ..….. x pers. 

Inclusief degelijk wegwerpservies + bestek en servetten € 16,95  p.p.     ..….. x pers. 

High tea  

 

 

 Hartige mini quiches, waaronder, spinazie/zalm, 

eekhoorntjesbrood/persillade, mediterrane groente/tomaat,  drie kazen en 

Geitenkaas/honing. 

 

 Diverse sandwiches 

 

 chocoladebroodjes / koffiebroodjes 

 

 amuse van gerookte kip 

 

 amuse van carpaccio 

 

Diverse hartige soesjes, waaronder, tonijn, 

gerookte kip, zalm, kip saté. 

 

 Mini beignet fruits rouges 

Brownie met pure chocolade en pecannoten 

Mini brioche cake gevuld met een luchtige crème mousseline 

Chocolade lollie 

Amuse van huisgemaakte bastognemousse 

 

 

 

v.a. 15 personen / bezorging v.a. 20 personen* € 16,95  p.p.     ..….. x pers. 



Inclusief degelijk wegwerpservies + bestek en servetten € 17,95 p.p.     ..….. x pers. 

 

Stamppottenbuffet  

 

 Andijviestamppot 

 

Hutspotstamppot 

 

Boerenkoolstamppot 

 

Zuurkoolstamppot 

 

Rookworst / gehaktballetjes in vleesjus 

 

Runderhachee 

 

Warme appeltjes 

 

v.a. 20 personen / bezorging v.a. 20 personen* € 13,95 p.p.     ..….. x pers. 

Inclusief degelijk wegwerpservies + bestek en servetten € 14,95 p.p.     ..….. x pers. 

 

 

Warme supplementen  

 

Pikante gamba’s  € 3,25 p.p. 

 

Beenham met honingmosterdsaus of champignonroomsaus € 3,25 p.p. 

 

Halve zalmmoot met hollandaisesaus € 3,75 p.p. 

 

2 stokjes saté, satémarinade en piri piri, met satésaus € 2,95 p.p. 

 

Gehaktballetjes in zoet-pikante saus € 1,95 p.p. 

 

Paella € 4,95 p.p. 

 

Nasi- en/of Bami goreng € 2,50 p.p. 

 

Gebakken gekruide aardappels in schil € 1,50 p.p. 
  

Desserts  

 

Bavarois tulband  5 á 6 personen € 10,95 p.s. 

Aardbei, Chocolade, Passievrucht, Bitterkoekjes, Stroopwafel, Irish Coffee, 

Chipolata 
 

Uitgebreid dessertplateau met een keur van lekkernijen ..... € 4,95 p.p.  

(v.a. 10 personen) 
 

Trio van huisgemaakte chocolademousse € 3,95 p.p. ( v.a. 10 personen) 
 

Verse fruitsalade € 1,50 p.p. 
 

 

 

 

 



Vers geklopte slagroom € 0,75  pp                                            
 

 

 
 

*= Op zondag bezorgen wij niet 
 

 

 

Naam              : 

 

Adres              : 

 

Telefoon        : 

 

Leverdatum  :  

 L&M Lekker Makkelijk  Van Bergenplein 2 Etten-Leur 
 

Openingstijden: Ma. 15.00-18.30 Di-Wo-Do: 09.30-18.30   Vr: 09.00-19.00   Za: 09.00-17.00 

Tel: 076-5015820      

info@lekkermakkelijketten-leur.nl / www.lekkermakkelijketten-leur.nl 
 

www.lekkermakkelijketten-leur.nl 

  


