SALADES
Al meer dan 45 jaar verzorger van uw evenement
Voor een feestje thuis of op uw bedrijf, kunt u bij ons heerlijke huisgemaakte salades bestellen. Of het nu voor de borrel
is, als voorgerecht of als volledige maaltijd wij maken voor een passende hoeveelheid. De prijzen p.p. zijn prijzen voor
salades geserveerd als voorgerecht. Minimale besteleenheid per salade is 5 personen.
Huzarensalade
Verse vleessalade met garnering van ei, ham met asperge, tomaat

€ 6,45 p.p.

Waldorfsalade
Waldorfsalade met kip
Salade van selderij en verse vruchten met walnoten

€ 6,75 p.p.
€ 7,75 p.p.

Kip-kerriesalade
Kip-kerrie salade gegarneerd met vruchten

€ 6,95 p.p.

Zalmsalade
Zalmsalade met garnalen, ei, uitjes, augurk en tomaat

€ 7,75 p.p.

Couscoussalade met garnalen
Salade van gekruide couscous met Hollandse garnalen en diverse groenten

€ 7,95 p.p.

Verse fruitsalade
Salade van ananas, meloen, peer gegarneerd met verschillende fruitsoorten
De fruitsalade kunt u ook per glas bestellen (1 portie) voor € 3,75 per stuk.

€ 7,75 p.p.

Caesar salade
Romeinse sla met kip, tomaat, olijven, Parmesan en verse croutons

€ 6,95 p.p.

Russisch ei
Verse vleessalade met eieren, vers gepocheerde zalm, Gerookte zalm en gerookte forel

€ 9,00 p.p.

Kip-pesto pastasalade
Pastasalade met garnituur van salami, tomaat met mozzarella en ham met meloen

€ 9,00 p.p.

Tropische Salade
Salade van ijsbergsla, rozijnen, appels, ananas, pistacio's en kokos

€ 6,95 p.p.

French Connection
Salade met ham, brie en aardbeien

€ 7,25 p.p.

Salade Nicoice
Bladsla met prinsessenbonen, aardappelblokjes, rode ui, tomaat, olijven, tonijn en ansjovis.

€ 6,75 p.p.

Lentesalade
Rucolasla met gerookte kip, nectarines, frambozen en amandelen.

€ 7,25 p.p.

Hors d'oeuvre Suèdoise (maaltijd)
€ 15,50 p.p.
Zalmsalade met gevulde eieren, haring, vers gepocheerde zalm, paling, forel met mierikswortelsaus en gerookte zalm
Hors d'oeuvre de Viande (maaltijd)
€ 15,50 p.p.
Vleessalade met gevulde eieren, rosbief met Remouladesaus, varkensrib met mosterdsaus, kalkoenfilet met ananassaus
en Parmaham met meloen.

