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HUZARENSALADE
Standaard

HUZARENSALADE
Luxe

▪ Een heerlijke huzarensalade royaal ge-garneerd met
 fricandeau, ham, rosbief, kipfilet, kip-kerriesalade,
 surimi-salade en tonijnsalade.

▪ Een heerlijke huzarensalade royaal ge-garneerd met
luxe producten. Fricandeau, ham, rosbief,
gevulde eitjes, gevulde tomaat, asperge/hamrolletjes,
cervelaat/augurkrolletjes en ei/rookvlees rolletjes.

GEVULDE HAPJES
SCHOTEL

WORST HAPJES SNACKPAN

▪ Een assortiment gevulde hapjes o.a.
gevulde tomaat, gevuld ei, rookvlees/ei,
ham/asperge, cervelaat/augurk en
komkommer/filet.

▪ Gesorteerde worsthapjes o.a. 
2 soorten grillworst, 
2 soorten snackballetjes
en boerenmetworst.

▪ Gevuld met verschillende soorten snacks 
die u makkelijk thuis warm kunt maken.
Eventueel met ‘’leenpan’’ waarin u de 
hapjes warm kunt maken en warm 
kunt houden.

SALADES & HAPJES

VITELLO TONNATO ROSBIEF CARPACCIO
▪ Mooi dun gesneden kalfsvlees op een bedje van rucolasla
met huisgemaakte tonijnsaus en kappertjes.
Gegarneerd met peper en peterselie.
Deze hebben wij per 1-persoonsportie voor u op voorraad.
Vanaf 5 personen op bestelling op grote schaal mogelijk.

▪ Mooi dungesneden rosbief op een bedje van rucolasla met 
huisgemaakte tijmsaus, zonnebloempitjes en Parmezaanse kaas.
Gegarneerd met peper.
Deze hebben wij per 1-persoonsportie voor u op voorraad.
Vanaf 5 personen op bestelling op grote schaal mogelijk.



aantal

x        personen

x        personen

x        personen

x        personen

SALADE SCHOTELS

701   Huzarensalade

324   Huzarensalade luxe

 752  Vitello Tonnato

553   Rosbief Carpaccio

  

aantal

x        stuks

x        stuks

x        pan

HAPJES ASSORTIMENT

697   Gevulde hapjesschotel

686   Worst hapjes

995   Snackpan gevuld met circa 90 hapjes

  

 (minimale afname 60 stuks)

  
 (minimale afname 60 stuks)

  

aantal

x        hotpot

          stuks

                   gram

          gram

          gram

          gram

          stuks

WARM BUFFET

 met 60 stokjes saté

  

761   Hotpot

761   Gare stokjes kipsaté met saus

793   Snackballetjes in ketjapsaus

582   Kip borrelhapjes

941   Varkenshaas in peperroomsaus

908   Hete kip, kipfilet in pittige saus

977   Mini kalfssaucijzenbroodjes

  

aantal

193   Kruidenboter

623   Bakje aioli

703   Rundvleessalade bakje ca. 400 gram

395   Bakje knoflooksaus

805   Bakje satésaus

     

COMPLEET MAKERS

stuks

stuks

stuks

stuks

stuks

         

Uw naam:

Telefoonnummer:

Datum ophalen:

Tijd:

Naam medewerker:

SALADES & HAPJES

Bestel uw saladeschotels en hapjes a.u.b. minimaal 2 dagen van tevoren.

Voor grote partijen graag even persoonlijk overleg over de bestelmogelijkheden
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