Opgemaakte salades
Luxe opgemaakte salades
De salades worden geleverd op luxe wegwerpschaal
die makkelijk in de koelkast past. Het kan ook op een
vaste schaal worden opgemaakt.

*Scharrelei salade is een vegetarische eiersalade,
zomersalade is een kartoffelsalade met ham en ei,
salade d’Italia is een kartoffelsalade met chorizo,
salami, rode ui en zongedroogde tomaat.

Salade keuze C
9.25
Zie salade A alleen dan met 250 gram salade
en 3 hapjes p.p.
Salade keuze D (vanaf 15 personen)
8.75
• 200 gram pasta pesto salade (met olijven,
rode ui, paprika, pesto en chorizo)
• 2 hapjes (gemixte tapashapjes bijv. gevulde eieren,
tomaat-mozzarella spiesje, peppadewhapje)
• Italiaanse vleeswaren om de salade als 		
garnering
• Mooi opgemaakt met rauwkost en sla
Salade keuze E (vanaf 10 personen)
9.50
• 200 gram tonijnsalade
• 75 gram verse gerookte vis, o.a.: makreel,
gerookte zalm, forelfilet en garnalen
• 1 gevuld ei
• Mooi opgemaakt met rauwkost en sla
Salade keuze F (vanaf 10 personen)
7.00
Zie salade E alleen dan met 150 gram salade
en 50 gram verse vis p.p.
Salade keuze G
11.00
Zie salade E alleen dan met 250 gram salade
en 100 gram verse vis p.p.

Warme gerechten

Diversen

Salade keuze A
7.50
• 200 gram salade naar keuze (vanaf 10 pers.
2 soorten, vanaf 30 pers. 3 soorten)
• 2 hapjes (gemixt o.a.: gevuld ei, cervelaattasje, 		
meloen met rauwe ham en grillworstspiesje)
• Vleeswaren om de salade als garnering
• Mooi opgemaakt met rauwkost en sla
• Keuze uit rundvleessalade, kartoffel, scharrel-		
ei salade, zomersalade of salade d’Italia*
Salade keuze B
5.50
Zie salade A alleen dan met 150 gram salade
en 1 hapje p.p.

Stokje gebraden kipsaté in satésaus
Per stuk
Stokje gebraden varkenshaassaté
in satésaus
Per stuk
Plakjes warme beenham in beenhamsaus
100 gram
Plakjes warm vlees in satésaus
100 gram
Gebraden gehaktballetjes in saus
naar keuze: saté/cajun/pangang of ketjap
Per stuk
Gebraden Indische kipborrelkluifjes
Per stuk
Gebraden spare-rib (in kleine ribjes gesneden)
100 gram

1.50
1.65
2.00
1.85

Borden, bestek en servet
Per persoon
Wegwerp borden en bestek (zwart en
stevige kwaliteit)
Per persoon
Gesneden stokbrood, bruin en wit
met kruidenboter
Per persoon
Vers fruitsalade (o.a.: meloen, ananas,
kiwi, aardbeien, druiven)
100 gram

Salades, Hapjes, Snacks
& Belegde Broodjes

0.60
0.50
1.00
2.50

0.60
0.90
1.75

Wilt u een keer een ander soort saté?
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Toelichtingen over onze catering
• Salades worden mooi opgemaakt met verse producten. Ook mogelijk met leeftijd of cijfer.
• U mag ook zelf een buffet samenstellen, u kunt een afspraak maken om iets te bespreken.
• De prijzen zijn zo berekend dat alle schalen, bakken etc. schoon terug worden gebracht.
U kunt er ook voor kiezen om het door ons te laten schoonmaken, wij rekenen hiervoor dan 		
schoonmaakkosten. Graag van te voren melden aan ons.
• Bekijk ook eens onze andere cateringfolder van warme en koude buffetten!

Oude Postweg 114, 3711 AL, Austerlitz, 0343-491218
info@slagerijnoordam.nl, X/slagerijnoordam
www.slagerijnoordam.nl

Hapjes, snacks en belegde
broodjes bij Slagerij Noordam
Koude hapjes,
luxe

Koude hapjes,
extra luxe en vis

Worst en/of
kaas schalen

Borrelplank

Eenvoudig belegd
broodjes (zacht)

Mini luxe
broodjes assorti

Keuze uit: gevuld ei, gevuld ei
met ham, gehaktballetje met
zongedroogde tomaat, gebraden
gehakt met augurk, Pere-Norbert
rolletje met augurk, rolletje
rookvlees met ei, briehapje,
komkommer met filet Americain,
olijvenspies, grillworst spies, tasje
kruidenkaas, kip-cajunspies, kaas/
worst hapje, tomaat-mozzarella
spies en Italiaans spiesje.
30 stuks
(6 soorten naar keuze)
42.00
40 stuks
(6 soorten naar keuze)
54.00
50 stuks
(7 soorten naar keuze)
65.00
75 stuks
(8 soorten naar keuze)
97.50

Keuze uit: varkenshaasmedaillons
met roomkaas, wraphapje met
kipfilet, toast met carpaccio,
fruitspiesje, toast met brie,
wraphapje carpaccio, kip-spek-pesto
spiesje, mini broodje met haring,
komkommer met tonijnsalade,
toast met gerookte zalm, wraphapje
met gerookte zalm, gevuld ei met
garnalen en garnalen-knoflook
spies.
20 stuks
(3 soorten naar keuze)
55.00
30 stuks
(5 soorten naar keuze )
82.50
40 stuks
(6 soorten naar keuze)
105.00
50 stuks
(7 soorten naar keuze)
125.00

Plakjes grillworst, kookworst,
leverworst en boerenmetworst
met bakje mosterd en Piri-Piri
saus. Geleverd op mooie stevige
wegwerpschaal of vaste schaal.
50 stuks
22.50
75 stuks
32.50
100 stuks
40.00

Plankje vol met lekkernijen o.a:
diverse gedroogde worstsoorten,
rauwe ham, olijven, kaasstukjes
en grillworst. Mooi opgemaakt op
plank!
Borrelplank klein
15.00
Borrelplank medium
30.00
Borrelplank groot
50.00

O.a.: kaas, grillworst,
schouderham, cervelaatworst,
boterhamworst, gebraden gehakt,
klein beetje sla.

Luxe zachte minibroodjes met en
zonder zaadjes, luxe belegd met o.a.:
rosbief speciaal, gerookte kipfilet,
paté, filet Americain speciaal,
brie gezond, salade, kaas gezond,
beenham met luxe sla en rauwkost.

Plakjes grillworst, kookworst,
leverworst en boerenmetworst met
bakje mosterd en Piri-Piri saus.
Diversen soorten kaasblokjes (1/3
kaas, 2/3 worst). Geleverd op mooie
stevige wegwerpschaal of vaste
schaal.
50 stuks
25.00
75 stuks
36.00
100 stuks
46.00

Partypan

Partypan
anti-kluif

Grillworstpan

Grote pan ø 54 cm met 6
verschillende soorten gebraden
hapjes, totaal 150 stuks (circa
20-25 pers.). Gevuld met: mini
spare-ribs, gehaktballetjes met
cajunsaus, pittige gehaktballetjes,
plakjes grillworst, kipborrelkluifjes,
mini kipsaté.

Grote pan ø 54 cm met 6
verschillende soorten gebraden
hapjes zonder bot, totaal 150 stuks
(circa 20-25 pers.). Gevuld met:
plakjes Indisch spek, gehakt
balletjes met cajunsaus, pittige
gehaktballetjes, plakjes grillworst,
stukje pootfilet, mini kipsaté.

Pan ø 41 cm met verschillende
soorten grillworst, totaal 150 stuks
(circa 20-30 pers.). O.a.: kip Indisch
kaas, kip Indisch peper, kip naturel
en kip Argentina.

Opwarmingstijd circa 20 minuten
en klaar zijn uw heerlijke warme
hapjes!

Opwarmingstijd circa 20 minuten
en klaar zijn uw heerlijke warme
hapjes!

Per stuk

Per stuk

70.00

70.00

Opwarmingstijd circa 15 min,
stekker eruit en u kunt zo rond
met uw pan met warme plakjes
grillworst!

Per stuk

50.00

Per stuk

2.00
Luxe belegd
broodjes (zacht)

Eenvoudig opgemaakte salades
Keuze uit: rundvleessalade,
zomersalade (kartoffel met ham
en ei), salade d’Italia (kartoffel
met chorizo, salami, zongedroogde
tomaat en rode ui), scharrelei
salade opgemaakt met sla en
rauwkost. Tonijnsalade (meerprijs
€ 0.50 p.p.).
100 gram, per persoon
1.75
150 gram, per persoon
2.60
200 gram, per persoon
3.50
250 gram, per persoon
4.30

O.a.: rosbief, boerenham, kaas jong
en komijn, runderrookvlees, rollade,
pepercervelaat, belegd met sla en
rauwkost.
Per stuk

2.75
Extra luxe belegd
broodjes (zacht)
Luxe zachte broodjes met en zonder
zaadjes, luxe belegd met o.a.: rosbief
speciaal, gerookte kipfilet, paté, filet
Americain speciaal, brie gezond,
salade, kaas gezond, beenham met
luxe sla en rauwkost.

Per stuk

3.25

Per stuk

2.95
Mini open
broodje
Carpaccio of gerookte zalm
Per stuk

3.25

