
BUFFETTEN
Food & Drinks for champions!

POWERAREA
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Maak uw dag bij Powerarea compleet met een buffet. Of het nu gaat om een ontbijtje, 
lunch of diner. Er zijn volop mogelijkheden! 

Onze buffetten worden aangeleverd door een externe partij. Buffetten moeten daarom 
minimaal 1 week vooraf aan uw bezoek worden besteld bij Powerarea.  

Heeft u speciale wensen of bijzonderheden m.b.t. eten. Vergeet dit dan niet aan te 
geven bij uw bestelling (minimaal 1 week vooraf).

De drankenlijst in deze folder is o.b.v. consumptiemunten. De genoemde aantallen zijn 
het aantal consumptiemunten per vermelde drank. 

Deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Prijswijzigingen, type-, druk- en 
zetfouten zijn onder voorbehoud!

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via ons 
contactformulier op de website of via reserveringen@powerarea.nl. 

Met vriendelijke groet,

Team Powerarea

ONTBIJT & LUNCH BUFFETTEN
POWERAREA



ONTBIJT & LUNCH BUFFETTEN
POWERAREA

Ontbijt Buffet ‘Le Mans’
Vanaf 10 personen

19.95 p.p.

14.95 p.p.

• Gezonde smoothie van vers fruit
• Mediterraans broodje gezond
• Arbeidsboterham met gehaktbal en mosterd
• Wrap van gegrilde kip, whiskey saus en paprika

19.95 p.p.

• Soep van de dag
• Luxe vleeswaren en kaas
• Franse kaas
• Roomboter en margarine
• Gevarieerde broodmand

• Warm geserveerd spek en ei
• Cervelaatworst
• Gebraden rosbrief
• Ardenner ham
• Kiprollade
• Jambon d’Hebes
• Luxe vleeswaren en kaas
• Franse kaas
• Roomboter en margarine
• Gevarieerde broodmand

Lunch Buffet ‘Spa Francorchamps’
Vanaf 10 personen

Powerplank
Vanaf 5 personen



19.95 p.p.

WARME & KOUDE BUFFETTEN
POWERAREA

• Huisgemaakte ouderwetse koude schotel
• Kip- en eiersalade
• Waldorfsalade
• Salade van tomaat en verse ui
• Zult, boerencervelaatworst en boerenpastei
• Boerenhamspekreepjes
• Gebraden gehaktbrood met gember
• Gegrilde kipfilet
• Ambachtelijke paté 
• Kaasplateau met diverse harde, zachte en schimmelkazen
• Limburgse mosterd en appelstroop
• Cocktailsaus en knoflooksaus
• Roomboter en kruidenboter
• Gevarieerde broodmand

3.95 p.p.

• Gerookte zalm
• Gerookte beekforel
• Maatjesharing met bosuitjes

5.95 p.p.

• Warme beenham met Limburgse mosterdsaus
• Limburgs zuurvlees
• Kip pilaf

Boerenbuffet
Vanaf 10 personen

Koude toevoeging boerenbuffet
Vanaf 10 personen

Warme toevoeging boerenbuffet
Vanaf 10 personen



29.95 p.p.

WARME & KOUDE BUFFETTEN
POWERAREA

• Kip à la stroganoff
• Indisch pikante biefreepjes
• Huisgemaakte ouderwetse koude schotel
• Gevuld eitje met bieslookcrème
• Gevuld tomaatje met zalmsalade
• Rolletje ham en asperge
• Ardenner ham met meloen
• Gebraden gehaktbrood
• Gegrilde kipfilet
• Gerookte Schotse en Noorse zalm
• Gerookte beekforel
• Rauwkorstsalade van het seizoen
• Uitjes Monegasque en cocktailsaus
• Exotische fruitcocktail
• Gevarieerde broodmand

Warm & Koud Buffet
Vanaf 10 personen



29.95 p.p.

EUROPEESE BUFFETTEN
POWERAREA

• Zalmfiletjes in witte wijn dille saus
• Kalkoenhaas omwikkeld met parmaham in een ossobuco saus
• Lasagne originale
• Lasagne fiorentine, met spinazie
• Paste penne met courgettes, spekjes en champignons
• Tagliatelle met zontomaatjes in een romige gorgonzolasaus 
• Fusilli salade
• Komkommersalade met verse dille
• Romano tomaat met mozzarella en acete balsamico
• Verse meloensalade
• Roomboter en kruidenboter
• Olijvenstokbrood, ciabatta en pesto bolletjes

19.95 p.p.

• Lasagne originale
• Pasta penne met courgette, spekjes en champignons
• Italiaanse salade
• Kruidenboter
• Italiaanse broodmand 

Italiaans Buffet ‘Imola’
Vanaf 10 personen

Italiaans Power Buffet ‘Monza’
Vanaf 10 personen



19.95 p.p.

19.95 p.p.

EUROPEESE BUFFETTEN
POWERAREA

• Souvlakispiesjes met Griekse paprikasaus
• Gyrosreepjes
• Kretasalade
• Griekse boerensalade
• Tzatziki
• Griekse broodmand

• Beenham met mosterdsaus
• Bratkartoffeln met uitgebakken spekjes
• Rauwkorstsalades uit de streek
• Kruidenboter en desembrood

Grieks Power Buffet ‘Farres’
Vanaf 10 personen

Duits Buffet ‘Nurburgring’
Vanaf 10 personen



21.95 p.p.

25.95 p.p.

BBQ-BUFFETTEN
POWERAREA

• Hamburger
• Barbecueworst
• Gemarineerde kipfilet
• Huisgemaakte ouderwetse koude schotel
• Aardappelsalade en macaronisalade
• Rauwkorstsalade van het seizoen
• Drie soorten sauzen
• Roomboter en kruidenboter
• Gesorteerde mini-broodjes en vers gebakken stokbrood

• Gemarineerde kipfilet
• Gemarineerde speklap
• Saté van varkenshaas
• Limousinburger
• Huisgemaakte ouderwetse koude schotel
• Aardappelsalade en macaronisalade
• Rauwkorstsalades van het seizoen
• Drie soorten sauzen
• Roomboter en kruidenboter
• Gesorteerde mini-broodjes en vers gebakken stokbrood

BBQ Buffet ‘Austin’
Vanaf 10 personen

BBQ Buffet ‘Daytona’
Vanaf 10 personen



35.95 p.p.

32.95 p.p.

BBQ-BUFFETTEN
POWERAREA

• Verse forelfiletjes met witte wijn dressing
• Brochette van lamsfilet
• Saté van varkenshaas
• Gemarineerd kogelbiefstukje
• Gemarineerde scampi-spies
• Roseval aardappeltjes met rozemarijn en zeezout
• Huisgemaakte ouderwetse koude schotel
• Aardappelsalade met macaronisalade
• Rauwkorstsalde van het seizoen
• Spiesjes van vers fruit
• Warme satésaus
• Drie soorten sauzen
• Roomboter en kruidenboter
• Gesorteerde mini-broodjes en vers gebakken stokbrood

• Verse zalmfilet met knoflookboter
• Limousinburger
• Kipbrochette
• Gemarineerd kogelbiefstukje
• Huisgemaakte ouderwetse koude schotel
• Aardappelsalade en macaronisalade
• Rauwkorstsalades van het seizoen
• Salade van vers fruit
• Warme satésaus
• Drie soorten sauzen
• Roomboter en kruidenboter
• Gesorteerde mini-broodjes en vers gebakken stokbrood 

BBQ Buffet ‘Indianapolis’
Vanaf 10 personen

BBQ Buffet ‘Long Beach’
Vanaf 10 personen



DRANKEN
POWERAREA

Koude Dranken
Coca Cola / Coca Cola zero / Spite 20 cl

Bitter Lemon / Tonic / Ginger Ale

Appelsap

Fuze Tea Sparkling / Green / Peach

Rivella
Redbull
Mineraalwater / Bruisend water

Chocomel

Fanta orange / cassis
Coca Cola 33 cl

1

1

1

1
1
1

1
1

1.5

1

Alcohol Vrije Bieren

Radler 0%
Alcoholvrij bier

1
1

Warme Dranken
Koffie
Espresso

Latte Machiatto

Thee 
Warme chocomel 

Cappuccino

Warme chocomel met slagroom

Latte Machiatto met smaakje*
Seizoenskoffie*

Dubbele Espresso

1
1

1

1
1

1

1

1.5
1

1.5

* Vraag een medewerker om meer informatie

o.b.v. consumptiemunten



DRANKEN
POWERAREA

Bieren
1

2
1.5
1.5
1.5

1
1.5

Gulpener 200 ml

Gulpener 500 ml
Gulpener Chateau Neubourg 300 ml
Gulpener Gerardus Dubbel / Triple 250 ml
Gulpener seizoensbier 250 ml*
Radler 330 ml
Liefmans Fruitesse 250 ml

Gulpener 300 ml 1.5

2

2
2

Whiskey 

Bacardi

2Vodka

Malibu

2Licor 43

2Cognac
1Jägermeister

2Disarono

2Gin

Sterke Dranken

2
2
2
2

Witte zoete wijn (flesje 25 cl)
Witte droge wijn (flesje 25 cl)
Rode wijn (flesje 25 cl)
Rosé (flesje 25 cl)

Wijn

< 18 jaar verkopen wij geen alcohol! 

o.b.v. consumptiemunten


