
Buffet
ten @THE HANGAR

Heeft u iets te vieren en wilt u uw familie, 
vrienden of collega’s op een bijzondere 
manier trakteren? onze sfeervolle ruimtes 
staan tot uw bescHikking: 
• loungebanken met vuurtafels

• pracHtige serre (in zijn geHeel of                  
gedeeltelijk) aan de landingsbaan, of Het 
-open- terras bij mooi weer

• de skylounge (vide) met ecHte openHaard 
en Heerlijke loungebanken

• een gedeelte van onze brasserie 
• op locatie (in een grote Hangaar op Het 

vliegveld, bij u tHuis, op Het werk, etc.)

tHe Hangar biedt diverse mogelijkHeden voor 
een geslaagde middag en/of avond in 
combinatie met een van onze uitgebreide 
bruncH-, luncH- of dinerbuffetten. 

luncH buffet € 19,95 p.p.
• melk, koffie en tHee

• verse broodjes uit de oven: oerbruin en 
ciabatta

• old amsterdam met notensla en stroop

• roombrie met truffelHoning

• gemarineerde zalm met Honing en dille-
dressing

• tonijnsalade met kappertjes en rode ui

• eiersalade (met gebakken spekjes)
• ceasar salad

• gegrilde kip met mango/kerrie cHutney

• rundercarpaccio met sjalotten crème en 
pecorino

• rundvleeskroketten en doesburgse mos-
terd

• pomodori soep met pesto en room

bruncH buffet € 25,95 p.p.
• vers gebakken broodjes

• diverse vleeswaren

• Hele zalm uit de oven

• knapperige pasteitjes met rijkgevulde    
ragout

• Heerlijke dagsoep

• verse jus d’orange en diverse smootHies

• zacHt gebraden rollades

• groenten quicHe

live cooking van de gril

• tHai cHicken satay

• Hangar burger

• kip piri piri

• verse beenHam met mosterdsaus

• diverse eiergerecHten

grand dessert buffet

• zoete proeverij uit de kokpit

• kaasplateau
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diner buffet  € 29,95 p.p. 
voorgerecHten:
• pasta salade met pesto en garnalen

• gemarineerde zalm met Honing en dille 
dressing

• rundercarpaccio, sjalotten crème en peco-
rino

• salade met geitenkaas, tomaatjes, balsami-
co vinaigrette

• vitello tonato: kalfsmuis met tonijn crème

• soep van de week

HoofdgerecHten:
• gegrilde zalm teriyaki

• varkensHaasbiefstukjes met paddenstoe-
lenroomsaus

• singapore kipsaté met satésaus

• gestoomde rijst

• gebakken aardappeltjes

• verse groenten en salades

grand dessert buffet:
• zoete proeverij uit de kokpit

diner buffet Hangar de luxe € 34,50 p.p. 
Hangar diner buffet zoals omscHreven met 
extra:
• gegrilde Hangar gamba’s met aioli

• original american prime rib en HorseradisH 
saus

alle arrangementen zijn uit te breiden met:

• extra gemarineerde spare ribs met Han-
gar made knoflooksaus € 2,50 p.p.

•  
• een sprankelend ontvangst? begin met een 

glas rosé cava vooraf à € 4,50 p.p.
• 
• ontvangst met een glas rosé cava geser-

veerd met oesters € 7,50 p.p.
• 
• drank arrangement: onbeperkt tapbier, 

fris en Huiswijn € 7,50 p.p. per uur

onze koks Hebben met zorg deze arrange-
menten samengesteld, maar denken ook zeker 
graag met u mee wanneer u speciale wensen of 
diëten Heeft. we overleggen graag alle mo-
gelijkHeden om uw feestelijke bijeenkomst tot 
een succes te maken.
ook op locatie verzorgen wij bij ieder evene-
ment een passend buffet!
voor alle buffetten geldt een minimum van 
25 personen. wij rekening geen Huur voor de 
ruimte.
buiten de standaard decoratie in de ruimtes 
kunnen wij op aanvraag extra decoratie voor 
u verzorgen.
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