Salades

Creatief tafelen

Luxe vleeswarenschotel
(Hors d’euvre)

7,50

p.p.

Luxe vleeswarenschotel met o.a. 4 soorten fijne
vleeswaren, hamtaart, opgemaakte rundvleessalade, stokbrood
en kruidenboter en bolletjes (wit en bruin). Prijs per persoon.

Buffet - Gourmet - Salades

Luxe opgemaakte zalmsalade

Heerlijk zalmsalade, uiteraard goed gevuld met fijne
stukjes zalm en fraai opgemaakt met diverse soorten
vis. (o.a.: Hollandse garnalen, makreel, haring en
krabsalade).

7,

50
p.p.

elijk
(h)eerlijk & smak
thuis uiteten!

Opgemaakte luxe grootmoederssalade
Goed gevulde rundvleessalade o.a. diverse fijne
vleeswaren,frisse rauwkost, eieren, augurk, tomaat,
komkommer, brie, paté e.d.

Standaard zalmsalade
Standaard opgemaakte
rundvleessalade
Opgemaakte kartoffelsalade
( vegetarisch)
Vleeswarenplateau

Coburger met meloen, rookvlees met ei,
fricandeau met pesto, carpaccio met dressing
en paté

Visplateu

Gerookte zalm, haring met uitjes, paling,
garnalen met cocktail dressing en makreel
Alle prijzen zijn in euro’s. Druk- en zetfouten voorbehouden.

6,25

5,75

p.p.

4,

p.p.

4,50

p.p.

6,

p.p.

50

p.p.

Online bestellen bij
Slagerij Gerritschen!
• Ga naar www.cateringdeliemers.nl
• Voeg producten aan uw winkelwagentje toe
• Als u alle producten heeft, klikt u op
“Gegevens invullen”
• Maak uw keuze of: bezorgen / ophalen
• Voer uw persoonlijke gegevens in
• Rond uw betaling met Ideal af en uw
bestelling is geplaatst!

25

8,50

p.p.

Uiteraard kunt u uw bestelling
ook via telefoon of fax plaatsen!

Culinair genieten!

Slagerij Gerritschen
Didamsestraat 3
6901 HA Zevenaar
T: 0316-523519
F: 0316-373767
www.slagerijgerritschen.nl
info@slagerijgerritschen.nl

Buffetten
Stamppot buffet

12,

-

p.p.
• Zilveruitje en augurken
• Franse & Doesburgse mosterd vanaf 10 pers.
• Boerenkool met rookworst
€ 10,95 p.p. vanaf
• Zuurkool met casselerrib
40 personen
• Hutspot met hachee
Tegen meerprijs € 1,25 per soort: speklapjes,
verse worst, gehaktbal en ribjes

Kanibaal buffet

20,-

p.p.

Koud
vanaf 20 pers.
• Opgemaakte kartoffelsalade
• Mix van broden met huisgemaakte knoflookboter
• Diverse soorten sauzen
• Frisse rauwkost salade
• Banaan/aardbei/meloenspies met chocoladetoren

Warm
• Speenvarken aan het spit (vanaf 30 personen)
of warme beenham met klem
• 1 uur slager voor het snijden van vlees
• Gegrilde drumsticks en spare ribs
• Gebakken krieltjes met champignons, ui en spekjes

Hapjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haring op roggebrood
Filet american op cup
Zalm op toast
Gevulde eieren
Wrap met gerookte zalm en roomkaas
Meloen omwikkeld met coburger ham
Witlof gevuld met zalmsalade
Fricandeau met pestosaus en stokbrood
Brie op stokbrood met peterselie
Eiersalade in cup met partje ei
Rookvlees met ei
Witlof gevuld met tonijnsalade
Trioworst ( leverworst,kookworst,grillworst)
Bekroonde droge worst & Liemerse lummel
Boterhamworst met augurk
Achterham met asperge

0,85 p.st., minimaal 50 stuks afname
Per soort 10 st. te bestellen

Cadeaubon

Geef eens een origineel
geschenk!
Cadeaubonnen zijn in diverse
bedragen beschikbaar.

Keuze buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

p.p.
Rijst
vanaf 15 pers.
Diverse soorten sauzen
Frisse rauwkost salade
Visplateau of vleeswarenplateau
Opgem. rundvleessalade of opgem. zalmsalade
Trilogie met ei of paté of toast salades
Mix van broden met huisgemaakte knoflookboter
Dagverse fruitcocktail
Gebakken krieltjes met champignons, ui & spekjes
Partyballetjes in saus of kip in oosterse saus
Filet in jachtsaus of stoofvlees in jus
Beenham saus of oesters in roomsaus

Luxe diner buffet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18,50

24,-

Visplateau luxe
p.p.
Vleeswarenplateau luxe
vanaf 20 pers.
Opgem. luxe grootmoedersalade
Opgemaakte zalmsalade met ruime garnering
Patéplateau: diversen patés
Mix van broden met huisgemaakte knoflookboter
Diverse soorten sauzen
Frisse rauwkost salade
Dagverse fruitcocktail met hangop!
Varkenshaas in room saus of rosbief in jachtsaus
Saté met pindasaus
Warm vlees met honing mosterd saus
Witlof omwikkeld met ham & kaas
Haricots verts omwikkeld met ontbijtspekspek
Rijst
Gebakken krieltjes met champignons, ui en spekjes

IJs & Chocola

IJsbuffet, € 3,50 per persoon vanaf 15 personen
Chocoladefontein: € 2,00 p.p vanaf 15 personen

Varken aan spit

Speenvarkens zijn ook los te
bestellen vanaf 25 personen.
Tevens ook gevulde
speenvarkens!

Abraham & Sarah

Vanaf € 35,00 en heeft de jarige
specifieke kenmerken of hobby’s?
Geef dit door aan ons!

Gourmet en Fondue schotels

All-in gourmet of fondue schotel
De gourmetschotel bestaat uit:
• runder kogelbiefstuk
• schnitzelvlees
• kipfilet
• mini slavinkjes
• mini hamburgerstjes
• mini verse worstjes

De producten worden mooi opgemaakt op een schaal.
Triosaus, rauwkost, uiringen, champignonschijfjes,
paprikaschijfjes, stokbrood, kruidenboter en dagvers
fruitsalade.

Fondue
5,75

Luxe fondue schotel
• haasbiefstukblokjes
• varkenshaasblokjes
• kipfiletblokjes
• mini worstje
• mini verse worstjes
• mini gehaktballetjes
• kalfsoesterblokjes

Gevuld met:
• varkenshaas
• haricot verts
• broccoli
• aardappelwedges

15,-

p.p.

Vleesschaal

p.p.

Gourmet

Standaard fondue schotel

Franse
smulsteen

10,75

7,-

Bulgaarse
smulsteen

Gevuld met:
• varkenshaas
• aardappelwedges
• paprika
• courgette
• broccoli

15,-

p.p.

Vanaf diverse bedragen beschikbaar, vraag naar de mogelijkheden.
Speciaal voor een verjaardag of
jubileum!

Standaard gourmet schotel
p.p.

Luxe gourmet schotel
• haasbiefstuklapjes
• varkenshaaslapjes
• kipfiletlapjes
• mini worstjes
• mini hamburgertjes
• shoarmavlees
• kalfsoesterlapjes

p.p.

Hollandse
smulsteen

Gevuld met:
• beenham
• haricot verts
• maïs
• aardappelwedges

15,-

p.p.

Limburgse
smulsteen
Gevuld met:
• beenham
• asperge

17,50

Een leerzaam
kinderfeestje

p.p.

Van 6 tot 8 kinderen. Activiteit, duur
en prijs in overleg.
Vraag naar Judith

5,75

p.p.

7,-

p.p.

