€ 22,50
Smaakvolle huzarensalade rijkelijk belegd met diverse vleeswaren, fruit en rauwkost.

Huzarensalade

Vleessalade

€ 24,50

100 % rundvleessalade, 100 % lekker met luxe vleeswaren en garnituren.

Gerookte kipsalade

€ 24,95

Heerlijke huisgerookte kipfilet met roerbakgroenten en ananas,kerrie,
gegarneerd met kipvleeswaren en fruit.

Scharrelsalade

€ 22,50

Een aardappelsalade met ei, spekjes en ui gegarneerd met salami, tomaat,
en komkommer.

Aardappelsalade (Vega)

€ 22,50

Vegetarische salade met tomaat, komkommer, ui, olijven en fetakaas.

Pastasalade (Vega)

€ 22,50

Een heerlijke Italiaanse pastasalade met tomaat, Italiaanse kruiden, kaas,
rucola, olijven en tomaat.
€ 22,50
Heerlijke salade in roomdressing met fruit garnering, erg geliefd bij de dames.

Vruchtensalade (Vega)

Zalmsalade

€ 27,50

Een heerlijk frisse vissalade rijkelijk belegd met diverse vissoorten.

Tonijnsalade

€ 24,95

Originele huisgemaakte Franse tonijnsalade en dat proef je.

Carpacciosalade

€ 29,50

Een heerlijke salade van carpaccio, pijnboompitten, oude kaassnippers,
rode ui, olijven, paprika en een subtiele dressing

Stokbrood en kruidenboter
Vers afgebakken stokbrood, kruidenboter die smaakt naar meer.

€ 1,50 pp

Hapjes:
Koude hapjes standaard: circa 60 stuks
€ 34,50
Hamrolletjes met asperges, kaas, slager grillworst, stokbroodje huzaar, stokbroodje filet American,
stokbroodje gerookte zalm, wrap met roomkaas, rucola en kipfilet.
Koude hapjes luxe: circa 60 stuks
€ 55,00
Luxe hapjes met stokbroodjes zalm, kipsalade, carpaccio, eiersalade, filet American, haring op
roggebrood, gevuld ei, wrap met roomkaas en zalm.
Warm bittergarnituur: circa 60 stuks
Mini snack , 8 verschillende soorten uit de frituur.

€ 35,00

Tapasschaal of plank
€ 29,50
7 vaks schaal met gevulde peppadews, groene olijven, wraps met zalm,
rauwe hamrolletjes met roomkaas, flinterdunne chorizo, mozzarella spiesje, blokjes pesto kaas.
Tapasplank (op bestelling + eigen tekst)

€ 39,50

Wilt u een feestelijke tapas plank met heerlijke hapjes van circa 1 meter. U kunt de plank
personaliseren met eigen tekst en/of ontwerp. Na gebruik mag u de plank behouden.
De plank wordt in overleg gevuld met diverse hapjes.

