
Asian
Bij de Asian kun je zelf een 
samengesteld bordje laten 
bereiden in een aparte wokpan 
met witte rijst in een glutenvrije 
sojasaus, verse knoflooksaus, 
gele curry en/of zoetzure saus.

Daily Fresh Fish
★  Friet
★ Gamba’s
★ Groentemix met knoflook
★ Pangasius
★ Scholfilet
★ Slibtong
★ Tilapia
★ Zalm

 

Vegitalian 
★  Aardappel
★  Bonenschotel
★  Champignons
★  Courgette
★  Frikandel
★  Pannenkoek
★  Varkenshaas met champignons

Bestel je gerechten naar keuze bij de Asian, Bakery, Daily Fresh Fish, Salad Bar, Tex-Mex en/of Vegitalian. Ze worden 
vers voor je bereid en zijn gegarandeerd gluten-, lactose- of suikervrij. Uiteraard heeft ABC nog meer gerechten die 
aansluiten op jouw dieetwensen. Bekijk alle aanvullende informatie op de voor- en achterkant van de buffetkaartjes 
of vraag onze koks om hulp. Ze lopen graag met je langs de buffetten om je hierover te informeren.

ENJOY LIFEIt ’s delicious



Tex-mex
★   Biefstuk
★  Bonenschotel
★   Kalf Sparerib 
★   Kipfilet 
★   Maiskolf
★   Mexicaanse rijst 
★   Nacho’s 
★  Pittig gehakt
★  Taco’s 
★  Western Steak 

Bakery & Ice cream
★  Citroen ijs
★  Framboos ijs
★  Mango ijs
★  Meloen
★  Raketje
★  Rood fruit ijs

★  Aardbeien
★  Framboos
★  Vanille

Salad bar
★ Carpaccio
★	Gerookte zalm
★ Groentesoep
★ Ham met meloen
★ Tomatensoep

Heb je nog vragen of opmerkingen? 
Je kunt altijd terecht bij een van  
onze medewerkers.

Bestel je gerechten naar keuze bij de Asian, Bakery, Daily Fresh Fish, Salad Bar, Tex-Mex en/of Vegitalian. Ze worden 
vers voor je bereid en zijn gegarandeerd gluten-, lactose- of suikervrij. Uiteraard heeft ABC nog meer gerechten die 
aansluiten op jouw dieetwensen. Bekijk alle aanvullende informatie op de voor- en achterkant van de buffetkaartjes 
of vraag onze koks om hulp. Ze lopen graag met je langs de buffetten om je hierover te informeren.

ENJOY LIFEIt ’s delicious


