
SALADES 
(huisgemaakt)

B E S C H I K B A A R P R I J S I N D I C A T I E R E S E R V E R E N G E S C H I K T

vanaf 3 personen vanaf €6,00 per persoon min. 3 dagen voor aanvang zakelijk en privé

Een heerlijke salade voor iedere gelegenheid, tijdens uw feestje ideaal om uw gasten aan te 
bieden. Onze rundvlees-, zalm-, kip-kerrie ananas- en waldorfsalades worden alle op 

ambachtelijke wijze bereid met de beste ingrediënten.

HORS -’D OEUVRES

M E N U  K A A R T

*Geef allergiëen,  
smaakvoorkeuren en  
andere bijzonderheden 
tijdig aan ons door.
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MIX & MATCH
Wilt u hapjes of gerechten uit diverse 
buffetten of arrangementen samen-
voegen? Dat kan! Wij creëeren graag 
een persoonlijk menu op maat voor u!

Messen groot 
Messen klein 
Vorken groot 
Vorken klein 
Theelepels 
Eetlepels 
Dessert bestek 
Opscheplepels 
Broodmessen 
Broodmanden 
Schalen 
Soepkommen
Borden groot
Borden klein 
Papieren servetten 
Wijnglazen klein 
Wijnglazen groot 
Waterglazen  
Chafing Dishes 
Brandgel (2 uur) 

SERVIES

OPTIONEEL
Statafels
Linnengoed 
Buffettafels
Overige decoratie

Huisgemaakte rundvleessalade met 
gevulde eieren, diverse soorten tafelzuur 
en vlees garnering

Huisgemaakte zalm-, rundvleessalade 
met gevulde eieren, gerookte zalm-, forel-, 
makreel en Noorse garnalen

Huisgemaakte kip kerrie ananas salade 
met gevulde eieren, rauwe ham met 
meloen,kiprollade en diverse soorten 
tafelzuur

Huisgemaakte luxe rundvleessalade met 
gevulde eieren, rauwe ham en meloen, 
paté, ham/aspergerolletjes en rollade

Huisgemaakte waldorfsalade met gevulde 
eieren, diverse kaassoorten, meloen, 
druiven, tomaat en komkommer.

Huisgemaakte rauwkostsalade met 
diverse slasoorten, tomaat, komkommer, 
croutons, rode ui, paprika en dressing

Huisgemaakte rauwkostsalde op basis 
van witte kool, prei, wortel, paprika,  
bleekselderij en dressing

Huisgemaakte fruitsalade met divere 
fruitsoorten, o.a: kiwi, druif, ananas, 
aardbei, banaan en diverse 
seizoensgebonden fruitsoorten.

RAUWKOSTSALADES

FRUITSALADE

KOUDE PASTASALEDES

Tomaten, gember salade
Koude tonijnsalade

Olijf, pesto salade

€7,50 p.p.

Vanaf 3 personen

€9,50 p.p.

€9,50 p.p.

€9,50 p.p.

€9,50 p.p.
Ovenvers wit en bruin stokbrood

BRODEN & BOTERS

Kaas/ui stokbrood
Huisgemaakte kruidenboter


