Bestellijst:
Naam;____________________________
Adres;____________________________
Tel ;____________________________
Wordt gehaald op;_________________
Uur ;_____________
Salades

4 pers.

6 pers.

8 pers.

10 pers

Huzarensalade; 3 soorten vleeswaren, ham met asperge rolletjes,
fruitcocktail, uitjes en garnering.

€ 24.00

€ 32.25 

€ 42.00 

€ 52.00 

Kipsalade;

kippenvlees, fruitcocktail, uitjes, wortel / sellerie
en garnering

€ 25.50 

€ 34.00 

€ 44.50 

€ 55.00 

Eiersalade;

gevulde eieren, ham met asperge rolletjes,
fruitcocktail, uitjes en garnering.

€ 24.00

€ 32.25 

€ 42.00 

€ 52.00 

Zalmsalade;

zalm, a’damse uitjes, wortel / sellerie en garnering. € 28.00 
De zalm kan ook vervangen worden door tonijn
rundvlees, garnalen en ansjovis, eieren, uitjes,
€ 34,00 
wortel / sellerie en garnering.

€ 37.50 

€ 49,00 

€ 60.00 

€ 45.50 

€ 59.50 

€ 73.50 

Russisch ei;

Waldorfsalade; sellerie, appel, walnoot en room gegarneerd met
fruit en kip.

€ 35.00 

€ 47,00 

€ 61.25 

€ 75.50 

Hors d’Oeuvre Varié; half rundvlees / half zalm, 3 soorten
vleeswaren, fruitcocktail, uitjes, wortel / sellerie,
gevulde eieren, garnering en ananas.

€ 37.00 

€ 49.50 

€ 64.50 

€ 79,50 

2x

2x

Stokbrood, inclusief bij iedere bovenstaande schaal,.

1x

1x

Schaal luxe borrelhapjes
Geheel verzorgd, 40 stuks (gev. tomaat, ham /asperge rolletjes, komkommer + tartaar, cervelaatworst + kaas
Gevulde soesjes , gevuld eitje.)

Schaal warme borrelhapjes
Voor de gezellige uurtjes, 40 stuks (bitterbal, bami / nasi hapje, kl. frikandel, vlammetjes en
Kipnuggets).

€ 35,00 

€ 21,00 

Onze Hollandse Haringschotel
Verzorgd met een heerlijke haringsalade en diverse garnituren.
Compleet met stokbrood. Een ware delicatesse voor …………………………………………………………..…. € 37,50 

Visschotel
4 tot 6 personen ……… €
6 tot 8 personen ……… €

56.50 (evt met Hollandse garnalen tegen meerprijs).
69,50 (evt. met Hollandse garnalen tegen meerprijs).

Naar keuze ,beide visschotel te verkrijgen
met zalm of tonijnsalade.

Ovenvers gebakken Frans stokbrood

Kruidenboter

Heerlijk voor bij de salade
of visschotel, per stuk ……………………………… € 1,70 

heerlijk gekruid, perfect van smaak
per 100 gram ………………………………..€ 1,70 

Warme gerechten:
Saté, varkenshaas of kip met satésaus ( minimaal 25 stokjes) per stokje ……………………..€ 1,40
Beenham in honing saus
)
Warm vlees in jus
)
prijs op aanvraag
Gehaktballen in jus of satésaus )

Basissalade, om thuis zelf op te maken
Huzaren salade………….………………per kilo… €
Zalmsalade…………………………….. per kilo… €
Eiersalade……………………………….per kilo… €
Kipsalade………………………………..per kilo… €

7,00 
7,95 
7,50 
7,95 

S.V.P. drie werkdagen van te voren bestellen voor een optimaal resultaat.
S.V.P. de salades in de koelkast (3 graden ) bewaren, een koele plaats is meestal niet koud genoeg.
Prijswijzigingen voorbehouden. Buiten Krommenie berekenen wij bezorgkosten.

