Wie kent ze niet, de gezellige verjaardagen, bedrijfsfeestjes en andere
gelegenheden met de overbekende schalen waarop stukjes kaas, plakjes worst,
de overbekende bitterbal en niet te vergeten de Franse kazen U verlegen aan
liggen te staren.........................
Probeer eens wat nieuws en trakteer Uw gasten echt eens op iets anders......
Kipsaté/ Varkenshaassaté:
Een stokje saté naar keuze met pindasaus en stokbrood.
Eventueel warm bij U afgeleverd.
Vanaf 50 stokjes. Per stokje
€ 1.15
Mini-saté:
Ook deze saté maken we van kipfilét en/of varkenshaas. Ideaal als warm hapje
bij Uw borrelbuffet. Bij de prijs is de pindasaus en het stokbrood inbegrepen.
Vanaf 50 stokjes. Per stokje
€ 0.75
Indische balletjes:
Pikant gekruide gehaktballetjes, erg lekker naturel, maar ook ideaal om te
combineren met een zoetzure saus of pindasaus.
Per 4 stuks
€ 1,95
Als onderdeel van Uw borrelbuffet kunt U ook kiezen voor diverse salades. Voor
ons assortiment saladeschotels verwijzen wij graag naar onze speciale folder.
U kunt echter ook kiezen voor decoratieve bakken gevuld met een salade naar
keuze. Met iets minder garnering maar mèt een mandje gesneden stokbrood
maakt dit Uw buffet zeker kompleet.
Huzarensalade:
Een heerlijke vleessalade met als basis het ouderwetse “draadjesvlees”.
Opgemaakt in decoratieve stenen potten. Vanaf 1kg.
100 gram € 0.99
Zalmsalade:
Een zachte vissalade, ook favoriet bij de “niet-visliefhebber”
Vanaf 1 kg. 100 gram € 1.49
Kipsalade:
Met een zachte kerriesmaak, veel fruit en gegrilde kipfilét
is deze salade er echt ééntje voor de liefhebber.
Vanaf 1 kg. 100 gram € 1.49
Waldorfsalade:
Een zoet-frisse salade op basis van sellerie, mandarijntjes en walnoten.
Goed te combineren met de andere salades.Vanaf 1 kg. 100 gram € 1.29

Ambachtelijke specialiteiten uit eigen worstmakerij en/ of keuken vormen al
jaren de basis van onze schalen met koude-en warme bitter-garnituur.
Een greep uit ons assortiment:
Bitter-garnituur:
*Mini gehaktballetjes
*Gegrilde kipstukjes
*Rookvlees met ei
*Blokjes kaas
Bitter-garnituur de luxe:
*Gevulde eitjes
*Patè op toast
*Zalm op toast
*Gevulde soesjes

*Grillworst in diverse smaken
*Ham met asperge/kruidencrème
*Boterhamworst met augurk
*Cervelaatpuntjes
Per stuk
€ 0.55
*Gevulde tomaatjes
*Rauwe ham met meloen
*Gerookte paling op toast
*Indische balletjes
Per stuk
€ 0.95

Paté-plateau:
Diverse soorten paté uitgesneden op een plateau vormen de basis voor deze
rijke schotel, mooi opgemaakt met vruchten en frisse ijsbergsla.
Per persoon € 4.95
Kaasplateau Hollands & Frans:
Een kaasplateau mag op een borrel-buffet eigenlijk niet ontbreken.
Diverse Hollandse kaassoorten en romige Brie, Port Salut en Camembert is maar
een kleine greep uit het uitgebreide assortiment.
Per persoon € 5.95
Gevarieerde visschotel:
Een rijk gevarieerde visschotel met o.a. gerookte zalm en paling, garnalen,
heilbot, mosselen, verschillende soorten makreel en Hollandse nieuwe met de
uitjes apart...
Per persoon € 6.95
Gesorteerde vleesschotel:
Een plateau van verschillende vleessoorten. Wat te denken van onze eigen
boerenachterham, gegrillde runderrosbief en varkensfricandeau.
Het geheel is natuurlijk feestelijk afgegarneerd met vers fruit.
Per persoon
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