Salade`s en meer

Cateringservice `t Noorden

Cateringservice `t NOORDEN

veenendaal
0318-512501

06-10788137

Salades :
Deze salades zijn berekend op maaltijd salades.
Heeft u salades nodig ter aanvulling dan is een halve per persoon voldoende
( voorbeeld u heeft 10 personen , dan besteld u voor 5 personen )

Italiaanse salade:
Uit liefde voor de Italiaanse keuken een heerlijke salade met o.a. pasta, olijven,
salami, mozzarella, kappertjes, pesto, afgewerkt met geurige oregano.
€
8,70 pp
Huzarensalade:
Heerlijke traditionele salade met o.a. diverse vleeswaren, tomaat, komkommer,
Ei enz. enz
€
6,45 pp
Vernieuwde Zalmsalade:
Zalmsalade met gerookte zalm, fruit de mer en sardines, verder opgemaakt met
diverse soorten rauwkost.
€
7,70 pp
Russisch ei - vissalade:
Vissalade met ei en rauwkostgarnituur, diverse soorten verse vis als: zalm, paling,
sardines, forel, inktvis, garnalen, mosselen e.d.
€
8,70 pp
Rundvlees hors d’oeuvre:
Een heerlijke rundvleessalade aangevuld met diverse rauwkostgarnituren, en
opgemaakt met luxe vleeswaren.
€
8,45 pp
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Salade Composities:
Fruit compositie:
Een schaal vol vers gesneden seizoensfruit.
250 gram per persoon
€
3,20 p.p.
Viscompositie:
Op schaal geserveerd, diverse soorten gerookte vis zoals: zalm, paling, forel,
garnalen, mosselen, e.d.
€
10,25 p.p.
Salade Niçoise:
Proef de smaak van de Provence, saladecompositie met ansjovis, tonijn, paprika, ei,
tomaat, olijven afgewerkt met een heerlijke dressing.
€
6,70 p.p.
Salade gerookte Zalm:
Gerookte zalm op een bedje van ijsbergsla, uienringen, kappertjes, en honing
mosterddressing enz. enz.!!
€
6,45 p.p.
Tuna Salade:
Rauwkostsalade met tonijn en dressing!!
€
6,45 p.p.
Pittige Kip Salade:
Kip in ’t gras!!
€
6,45 p.p.
Carpaccio:
Boterzacht en flinterdun gesneden runder carpaccio met Balsamico dressing.
€
6,45 p.p.
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Meer ( ter aanvulling) :
Gelderse Beenham:
Door ons bereid, een beenham geserveerd met honingmosterdsaus.
vanaf 10 personen.
€
6,30 p.p.
Spare Ribs:
Heerlijk gemarineerde Argentijnse spare ribs, afgeleverd in Shaving dish met twee
heerlijke sauzen.
per portie.
€
6,25 p.p.
Escalopes du Maître:
Een ongepaneerde schnitzel met champignon roomsaus.
€
6,25 p.p.
Chicken wings:
Heerlijk gemarineerde Tex Mex vleugels, afgeleverd in Shaving dish met BBQ
sauzen.
€
3,75 p.p.
Varkenshaas Saté:
Voor de fijnproever saté van de haas, heerlijk mals, met stokbrood geserveerd.
€
5,45 pp
Kip Saté:
Wij doen het werk! Op de plaat afgebakken saté met Javaanse pindasaus. Warm
aangeleverd met stokbrood.
€
3,45 p.p.
Spaanse balletjes:
Heerlijk pittige Spaanse gehaktballetjes in diverse saus gepresenteerd in een
shaving dish
€
4,50 p.p.
Knoflook gamba’s:
Heerlijke gamba’s gemarineerd in de knoflook op een stokje.
€
5,00 p.p.
(Vanaf 5 pers.)
Vers Stokbrood:
Vers afgebakken Franse topkwaliteit.
€
2,00
Breek broodjes:
Vers afgebakken diverse mini broodjes 15 stuks.
€
4,75
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Pain Bourgignon
Bourgondische broodsoorten; verschillende authentieke rustieke broden.
Niet alleen een lust voor het oog.
€
4,95 p.p.
Tapenade:
Spaanse smaakmaker mag tegenwoordig niet meer op uw buffet of hapjestafel
ontbreken.
€
3,50 p.p.
Kruidenboter:
Toegevoegde waarde op uw koude buffet of gewoon lekker bij een stukje brood.
€
4,50

Quiche mini`s
Diverse soorten mini quiche
€
3,50 p.p.
(vanaf 5 personen)

Naam:………………………………………………………….…...
Adres:…………………………………………………………….…
Postcode:………………………Afhaaldag:..…………………….
Plaats:…………………………………………………………….
Telefoonnummer:………………………………………………….
E-mail adres:……………………………………………………….
Salade 1:…………………………..Aantal pers:…………………
Salade 2:…………………………..Aantal pers:…………………
Salade 3:…………………………..Aantal pers:…………………
Vers stokbrood:……………….Kruidenboter:………..………….
Bijzonderheden:…………………………………………………...
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Wilt u een offerte op maat – ook dat kan !!
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