Tapas plateau
e
De Keurslager is d
and
vakman met verst
ok
van lekker eten, o
gen
tijdens de feestda

Partypan
We hebben voor u een geheel nieuw item in
ons assortiment. U wilt een gezellig avondje
organiseren met vrienden/familie etc. en
allerlei warme hapjes presenteren zonder dat
u uren in de keuken hoeft te staan... Dan is
het volgende misschien wel iets voor u.
U kunt bij ons een partypan bestellen
helemaal gevuld met verschillende warme
vleeshapjes naar keuze. U steekt de stekker in
het stopcontact op stand 1 en na een klein
uur heeft u allemaal lekkere warme hapjes.
U kunt keuze uit het volgende assortiment:
• Kipkluifjes
• Spareribs
• Gehaktballetjes met of zonder saus
• Grilworst
• Mini kipsaté
• Hordenstick
• Grilschijven
• Kippeling
• Honeypops
vanaf

4500

Het Tapas plateau is een
ruime sortering van heerlijke koude tapas hapjes uit
ons ruime assortiment.
Aangevuld met heerlijke
broodsoorten uit de oven.
Kortom; een zeer complete
invulling voor een geslaagde avond of voor uw
brunch!
Vanaf 6 personen te bestellen, vraag ons naar
de mogelijkheden.

795

gourmet
& Salade
schotels

Borrel plateau
Maak het feest compleet met het plateau!
Ons borrel plateau wordt gevuld met heerlijke
huisgemaakte lekkernijen. Daarnaast wordt er
ook stokbrood bij geleverd.
Vanaf 6 personen te bestellen, vraag ons naar
de mogelijkheden.
95

6

Happen van de plank
Alles ziet er lekkerder uit op een sfeervolle
houten plank! Een borrelplank is de perfecte
manier om iets te vieren. Heerlijke hapjes,
sfeervol gepresenteerd op een houten plank.
Hollandse plank
Deze hippe borrelplank is Oer-Hollands genieten! Diverse worst- en kaassoorten op één
plank en natuurlijk mag de mosterd niet ontbreken.
95*

14

Antipasti plank
Met deze plank haal je een stukje Italië in huis
Heerlijke salami soorten, wind gedroogde
hammen, Italiaanse kaas, olijven en zongedroogde tomaat.
95*

14

*Voor de plank wordt € 5,- borg gerekend.
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Gezellig samen rond de tafel
gourmetten. Wij bieden een groot
assortiment heerlijke gourmetschotels.
Voor ieder wat wils!

De lekkerste salades
uit eigen keuken
Een echte specialiteit van het huis!
Dat zijn onze salades. Allemaal heerlijk
gegarneerd met verse producten.
Uiteraard kunnen wij de salade maken
zoals u dat wenst.

Gourmetschotel
Standaard
300 gram per persoon
• Biefstuk
• Varkensschnitzel
• Kipfilet
• Hamburgertjes
• Mini vinkjes
• Mini cordon bleu
• Shoarma

Saladeschotel
standaard”

Fondueschotel

p p.

695

300 gram per persoon
• Kipfilet
• Malse kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Gehaktballetjes
• Slavinkjes
p.p.

695

200 gram per persoon

Gourmetschotel
de Luxe
300 gram per persoon
• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Mini Wijkshaasje
• Mini cordon bleu vink
• Mini kipsaté
• Gemarineerde kipreepjes

595

Saladeschotel
vleeswaar”
Een heerlijke rundvleessalade luxe opgemaakt
met huisgemaakte vleeswaren en mooie
garnering.

Kindergourmetschotel

400 gram p.p.

• Mini kipsaté
• Mini hamburger
• Slavink
• Mini grillworst
p.p.

750

395
Saladeschotel
de Luxe

p.p.

7

95

Een rijkelijk gevulde schotel met een basis van
rundvleessalade opgemaakt met luxe hapjes
en onze huisgemaakte vleeswaren.
400 gram p.p.

Als u iets te vieren heeft, kunt u zelf in
de keuken gaan staan om hapjes klaar te
maken maar u kunt er natuurlijk ook
voor kiezen om dit door ons te laten
verzorgen. De hapjesschotels worden
netjes op schaal gepresenteerd, u hoeft
alleen nog maar rond te gaan!

Luxe hapjesschaal

Deze ambachtelijke salade wordt opgemaakt
met diverse vleeswaren, eitjes en frisse rauwkost.
350 gram p.p.

Hapjes & Tapas

795

Wij hebben een mooi assortiment van heerlijke luxe hapjes, een greep uit ons assortiment:
• Gevuld eitje
• Gevulde tomaat
• Rookvleesbuidel
• Tomaat-mozzarella spies
• Italiaanse grilworst spies
• Diverse soorten wraps
• Gehaktballetje-katenspek
• Appel-brie-rauwe ham
• Canapé gerookte zalm
• Canapé met gerookte en gekruide forelfilet
vanaf 1,00 per hapje
Vraag ons naar de diverse mogelijkheden.

