
menukaart werelds buffet

Puur Imro prikkelt je zintuigen met een veelzijdigheid aan internationale gerechten.  
Vol passie. Dat willen we graag met jou delen. Kies één van onze eigentijdse,  

culinaire catering concepten en wij komen naar je toe. 
 

Eetbeleving bij jou. Dat is Puur Imro.



Italiaanse gerechten

Anti Pasti  € 9,50 p.p.
- Brood & boter, basilicumolie
- Diverse Italiaanse vleeswaren
- Gemarineerde champignons
- Eitje in dragonroom
- Grillata – gegrilde groente
- Tonijn salade
- Caponata ( zoetzure groente)
- Salade caprese

Anti Pasti xl  € 12,50 p.p.
- Bruschette 4 soorten beleg
- Diverse Italiaanse vleeswaren
- Gemarineerde champignons
- Eitje in dragonroom
- Grillata – gegrilde groente
- Tonijn salade
- Caponata ( zoetzure groente)
- Salade caprese

Veelzijdig aanbod van originele wereldgerechten. 
Waan je in Indonesië met de heerlijke Indische rijsttafel, in Italie met het Italiaanse pastabuffet  

of tussen de Fransen. Of heb je toch meer zin in een Hollandse stamppot? 
Bestel een werelds buffet en maak een culinaire reis door het land van je dromen. 
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Uitgebreide Anti Pasti  € 24,50 p.p.
- Brood & boter, basilicumolie
- Diverse Italiaanse vleeswaren
- Gemarineerde champignons
- Eitje in dragonroom
- Grillata – gegrilde groente
- Tonijn salade
- Caponata ( zoetzure groente)
- Salade caprese
- Vitello tonato
- Pastasalade 
Warm
- Gemarineerde kipkluifjes
- Risottoballetjes
- Gehaktballetjes 
- Gemarineerde gamba’s

Pasta buffet (3 soorten)  € 12,50 p.p.
Keuze uit
- Spaghetti  met verse tomaten saus        
- Fusilli ( wokkel) met wilde paddenstoelen       
- Conchiglie ( schelpje) met zeevruchten 
- Macaroni taart
- Cannelloni ( classic)
- Lasagane ( classic/ vega)                    
- Ravioli  met ricotta en spinazie            
 
Eventueel uit te breiden met diverse salades of anti pasti.               

Veelzijdig aanbod van originele wereldgerechten. 
Waan je in Indonesië met de heerlijke Indische rijsttafel, in Italie met het Italiaanse pastabuffet  

of tussen de Fransen. Of heb je toch meer zin in een Hollandse stamppot? 
Bestel een werelds buffet en maak een culinaire reis door het land van je dromen. 
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Italiaans buffet I  € 15,50 p.p.
- Kipfilet in citroensaus
- Zalmfilet in saffraan
- Rozemarijn aardappeltjes uit de oven
- Gegrilde groente
- Dagverse groente vd markt 

Italiaans buffet II  € 19,50 p.p.
- Kipfilet in citroensaus
- Varkenshaas in marsalaroom
- Zalmfilet Tomaat en kappertjes, ansjovis
- Rozemarijn aardappeltjes uit de oven
- Gegrilde groente
- Dagverse groente vd markt 

Italiaans buffet III  € 24,50 p.p.
- 3 anti pasti
- Kipfilet in citroensaus
- Kalfsvlees in witte wijn en Sali
- Ligurische vis ( diverse vis en zeevruchten in tometen)
- Pastasalade
- Rozemarijn aardappeltjes uit de oven
- Gegrilde groente
- Dagverse groente vd markt 
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Veelzijdig aanbod van originele wereldgerechten. 
Waan je in Indonesië met de heerlijke Indische rijsttafel, in Italie met het Italiaanse pastabuffet  

of tussen de Fransen. Of heb je toch meer zin in een Hollandse stamppot? 
Bestel een werelds buffet en maak een culinaire reis door het land van je dromen. 
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Indische buffetten 

Nasi rames buffet I  € 15,50 p.p.  
Witte rijst
- 1 vleesgerecht, keuze uit: javaanse kip/ rendang / babi ketjap
- 1 stokje sate
- Petjil
- Seroendeng
- Tempeh goreng
- Komkommer op zuur

Nasi rames buffet II  € 19,50 p.p.
Witte rijst
- 3 vleesgerechten: javaanse kip/ rendang / babi ketjap
- 1 stokje sate
- Petjil
- Seroendeng
- Tempeh goreng
- Komkommer op zuur

Nasi rames buffet III  € 24,50 p.p.  
Saoto soep
- Witte rijst
- 3 vleesgerechten: javaanse kip/ rendang / babi ketjap
- Pittige garnalen
- 1 stokje sate

Veelzijdig aanbod van originele wereldgerechten. 
Waan je in Indonesië met de heerlijke Indische rijsttafel, in Italie met het Italiaanse pastabuffet  

of tussen de Fransen. Of heb je toch meer zin in een Hollandse stamppot? 
Bestel een werelds buffet en maak een culinaire reis door het land van je dromen. 
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- Petjil
- Seroendeng
- Tempeh goreng
- Gebakken banaan
- Komkommer op zuur

Supplement
- Nasi goreng of bami goreng  € 3,50 p.p.

Creoolse buffetten

Creools buffet I  € 15,50 p.p.
 Witte rijst
- Pom
- Pastei
- Kouseband of gestoofde aubergine
- Komkommer op zuur

Creools buffet II  € 19,50 p.p.
Witte rijst
- Pom
- Pastei
- Surinaamse kip
- Kouseband of gestoofde aubergine
- Komkommer op zuur

Veelzijdig aanbod van originele wereldgerechten. 
Waan je in Indonesië met de heerlijke Indische rijsttafel, in Italie met het Italiaanse pastabuffet  

of tussen de Fransen. Of heb je toch meer zin in een Hollandse stamppot? 
Bestel een werelds buffet en maak een culinaire reis door het land van je dromen. 
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Creools buffet III  € 24,50 p.p.
- Pinda soep ( andere soep mag ook)
- Witte rijst
- Pom
- Pastei
- Surinaamse kip
- Gestoofd rundvlees 
- Kouseband of gestoofde aubergine
- Komkommer op zuur
- Gebakken banaan

Supplement
Met nasigoreng of bami  € 3,50 p.p.

Enkele typische Surinaamse feestgerechten     

Eenpansgerechten 
- BB met R - Bruine bonen met rijst, kip en spek € 14,50 p.p.
- Moksi alesi- rijst gerecht met bakeljaw, zoutvlees,  
 garnalen, kip en kool  € 15,00 p.p.

Specialiteiten 
- Pom-hartige taart van pomtayer, zoutvlees en kip € 7,50 p.p.
- Pastei- groentenpastei met kip en ei  € 7,50 p.p.
- Roti-hindoestaans kerrie gerecht van kip en broodkoek € 15,00 p.p.
- Surinaamse bami/nasi met geroosterd varkensvlees  
 en kip  € 14,50 p.p.

Veelzijdig aanbod van originele wereldgerechten. 
Waan je in Indonesië met de heerlijke Indische rijsttafel, in Italie met het Italiaanse pastabuffet  

of tussen de Fransen. Of heb je toch meer zin in een Hollandse stamppot? 
Bestel een werelds buffet en maak een culinaire reis door het land van je dromen. 
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Voor/bijgerechten 
- Teloh (gebakken casave met gezouten kabeljauw) € 6,50 p.p.

Groentegerechten   € 3,50 p.p.
Kouseband met gedroogde garnaaltjes en spek
Aubergine in tomaten met zoutvlees
Pompoenblokjes in Hindoestaanse kerrie

Stamppotten

Stampotbuffet 
2 items  € 15,50 p.p. 
3 items  € 19,50 p.p.
4 items  € 24,50 p.p. 

Supplement 
Stel zelf je stampot samen. 

Keuze uit 3 stampotten met  
rode kool & appel.
- Pastinaak 
- Andijvie 
- Wortel/ui
- Doperwten
- Boerenkool
- Spruitjes

Prijzen zijn exclusief BTW.

Keuze uit 3 vleesgerechten
- Rookworst 
- Ribjes 
- Kippenbout
- Speklapjes met piccalilly    
- Runder sukade
- Gamba’s in kerrie 
- Grootmoeders gehaktbal
- Chorizo, garnalen, kip & tomaten

Veelzijdig aanbod van originele wereldgerechten. 
Waan je in Indonesië met de heerlijke Indische rijsttafel, in Italie met het Italiaanse pastabuffet  

of tussen de Fransen. Of heb je toch meer zin in een Hollandse stamppot? 
Bestel een werelds buffet en maak een culinaire reis door het land van je dromen. 
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