
Cosi’s Stamppotten buffet
vanaf 17,50 p.p.

Heeft u liever eeN warm & koud buffet?
vraag naar onze folder!

De stamppot is een traditioneel Hollands gerecht op basis van aardappelen en groenten die meestal samen in één

pan worden gekookt en vervolgens door elkaar gestampt worden. Al is het recept voor stamppot al eeuwen oud,

tot op de dag van vandaag is dit oer-Hollandse gerecht razend populair bij groot en klein. 

Ooit geweten waar de stamppot oorspronkelijk vandaan komt?

Hoe het recept voor stamppot ooit is ontstaan is niet helemaal duidelijk, maar historici weten wel dat al in de 

Middeleeuwen veel gerechten in één grote kookketel of kookpot bereid werden. Deze voorlopers van de stamppot

bevatten overigens geen aardappelen (die werden pas halverwege de achttiende eeuw geïntroduceerd in Nederland,

nadat Zuid-Amerika ontdekt was), maar waren meer een brijachtige soep vol granen, groenten en vlees. 

Geschiedenis van de Hollandse stamppot

Stamppot, vaak ook hutspot, hutsepot of stoemp genoemd, is al honderden jaren een geliefd Hollands

wintergerecht, omdat het verwarmend is en de stevige honger stilt. Vooral in de oogstmaanden werd

stamppot vroeger veel gegeten, omdat in deze periode aardappelen in overvloed verkrijgbaar waren en

de vele hongerige magen van landarbeiders snel, eenvoudig en goedkoop gevuld konden worden.

Het eerste echte op stamppot lijkende gerecht werd mogelijk gemaakt in de nacht van 2 op 3 oktober 1574, toen 

Prins van Oranje de dijken van Holland liet doorsteken en de Geuzenvloot naderde om de Spaanse bezetters te 

verdrijven. De Spaanse troepen staakten daarop het beleg van de stad Leiden en verlieten halsoverkop hun 

kamp, waarbij ze hun zojuist klaargemaakte gerecht achterlieten: fijngestampte wortelen, uien en pastinaken. De 

uitgehongerde Leidenaren wisten niet hoe snel ze het eten moesten opeten en gaven het gerecht de naam hutspot. Nog

altijd vieren de bewoners van Leiden elk jaar op 3 oktober het Ontzet van Leiden en eten daarbij traditioneel hutspot.

Vanaf 20 personen



Cosi’s Stamppotten buffet
We hebben onze stamppot buffetten opgebouwd uit de categorieën stamppot, vlees en toppings waarbij u uit verschillende gerechten kunt kiezen. 

Voor de drankjes en borrelhapjes hebben we een ander formulier. Wanneer u vragen heeft kom dan gerust langs of bel: 050 - 40 91 452

boerenkool

hutspot 

hete bliksem 

zuurkool

KIES JE STAMPPOT

spruiten

andijvie 

eigen variatie

Kies 2 of 3 
stamppotten

rookworst

speklapjes

casselerib

gehaktballetjes

KIES JE VLEES

braadworstjes

slavinken

klapstuk

gebraden ribeye + €1,50

Kies 2 of 3 
vleesgerechten

Amsterdamse uitjes

zilver uitjes

augurken blokjes

ONZE TOPPINGS

jus

spekjes uitgebakken

mosterd

Stationsweg 13 te Zuidlaren

T 050 - 409 14 52 

www.cosineros.nl

UW GEGEVENS:

Naam: 

Tel.:                                    E-mail:

Adres:

Datum:                                                  Tijdstip:

Andere wensen:
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