Koud en warme buffetten
Rundvlees salade / kartoffel salade
Scharrelsalade / gevuld ei
Gevulde tomaat met met beenhamsalade
Meloen omwikkeld met rauwe ham
Gegrilde kipdrumstick
Asperges omwikkeld met ham
prijs p.p. € 16.75

Kartoffel salade / Zalmsalade
Gerookte Palingfilet
Gevulde tomaat met garnalensalade
Gerookte zalmfilet
Hollandse nieuwe met uitjes
Koude mediterrane pasta salade
Zeevruchten
prijs p.p. €22.25
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Aanvullende suggesties voor uw buffet
Vers gesneden rosbief
Grove boeren paté
Parmaham
Griekse salade
Vers fruit
Stokbrood + kruidenboter
Hollandse garnalen
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✓ SLAGERIJ

4541 AJ Sluiskil

✓ TRAITEUR
0115-472659

4541 AJ Sluiskil

prijs p/l

€. 6.50

Tomaten groente soep

prijs p/l

€ .6.50

Groente soep

prijs p/l

.€ 6.50

Champignon soep
Kreeftensoep

prijs p/l
prijs p/l

. 6.50
€
.€12.99

Vlees (+/- 275 gr per persoon)
Sate in satesaus
prijs p.p.
Kipsate in satesaus
prijs p.p.
Varkenshaas in champignonsaus
prijs p.p.
Beenham in honingmosterdsaus
prijs p.p.
Rollade in peperroomsaus
prijs p.p.
Gehaktballetjes in tomatensaus
prijs p.p.
Andere saus/vlees combinaties mogelijk
Eigenbereide stroganoffsaus +€0.25 p.p.

.
€
.€
€
€
.
€
€

Gekruide Drumsticks
Spare Ribs

€ 1.40
€ 1.75

13:32

per 100 gram
per 100 gram
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(+/- 275 gram per persoon)

✓ SLAGERIJ

Tongrolletjes op Oosterse wijze
Vispannetje

Dagprijs
Dagprijs

✓ TRAITEUR

Tijdens de feestdagen kan een ander assortiment
en andere prijzen gelden.
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Spoorstraat 97

Spoorstraat 97

Tomaten crème soep

✓ BARBECUE
SPECIALIST

✓ BARBECUE
SPECIALIST

6.50
6.50
6.99
6.99
6.50
6.50

Belegde stokbroodjes belegd naar wens
Richtprijs €3,- tot €5.- per stuk
Schaal stokbroodjes met salade
Kleine schaal
Grote schaal

€35.00
€42.50

Schaal met luxe hapjes
Keuze uit; gevuld eitje, ham-meloen,
ham-asperge, parmaham,
boerenmetworst, kaasblokjes, leverworst

Belegde zachte puntjes
Belegd naar wens
Richtprijs +/- €2.50 per stuk
Belegde mini broodjes mix
Belegd naar wens
Richtprijs +/- €2.00 per stuk

Schaal 30x40cm / 5-10 personen €42.50
Schaal 30x50cm / 10-15 personen €57.50

Biefstukje, kalkoenlapje, mini cordon bleu, mini
Gourmetschotel incl. saladeschotel, sausen,
saté, slavinkjes, hamburgertjes, shoarma reepjes
krielaardappeltjes, bakgroentes en stokbrood.
Gewicht P.P. ± 350 gram
prijs p.p. € 9.75
prijs p.p. €20.75 / Met luxe schotel €27.50

Biefstukje, kalkoenfilet, slavinkje, varkensfilet,
Hamburgertje, slavinkje, frikadelletje, knakworstje
kipfilet, gehaktballetjes.
Gewicht P.P. ± 250 gram
Gewicht P.P. ± 350 gram
prijs p.p. € 9.75
prijs p.p.
€ 5.95

Biefstukjes v/d haas, varkenshaas
Champignons, paprikamix en uien.
medaillonnetjes, mini kipsaté, mini cordon bleu,
Gewicht ± 250 gram
prijs p/stuk €5.50
mini pepersteaks, gemarineerde kipfilet.
Gewicht P.P. ± 350 gram
prijs p.p. €15.25

Biefstuk v/d Haas, varkenshaas, kipfilet,
kalkoenfilet, gehaktballetjes, slavinkjes
Gewicht P.P. ±350 gram
prijs p.p.

Schaal met verschillende soorten rauwkost,
scharrel-, rundvlees- en kartoffel salade
prijs p.p.

€ 7.25

3 Soorten saus

€ 6.95

€15.25
prijs p.st.

