
Luxe hapjes
ca. 46 stuks luxe hapjes op luxe plateau
voor bij de borrel

1 schaal, p.st. € 49,50

• Zachte toast paling • Paté soesjes
• Zachte toast gerookte zalm • Gevulde eitjes
• Tomaatjes krab • Ham-asperges
• Meloen Ardennerham • Gevulde dadels

Deze schotel is ook vegetarisch verkrijgbaar:

• Zachte toast Roquefort • Kaashapjes
• Gevulde dadels • Pompernikkel
• Gevulde tomaatjes • Gevulde komkommer
• Zachte toast brie • Meloen-aardbei

Vip - hapjes
ca. 48 hapjes op luxe plateau

1 schaal, p.st. € 49,50

• Garnalenhapjes • Hapjes met krab
• Palinghapjes • Gerookte zalmhapjes
• Eendenmoussehapjes • Kaashapjes
• Kip-kerriehapjes • Gevulde dadels

Tapas schotels
4 personen als diner of voor 8 personen bij de borrel
bestaande uit een warme en een koude schotel
            (zelf te verwarmen)
Met huisgemaakte tapenade, nacho chips, baguettes
en guacamole € 85,-

Koud
• Gemarineerde superscampi’s
• Gedroogde tomaatjes met geitenkaas
• Stukjes Spaanse kaas en chorizo
• Gegrilde gerookte zalmstukjes
• Tortilla gevuld met tonijn
• Diverse gevulde olijven
• Meloen met gerookte ham

Warm (± 2 min. magnetron)
• Tortilla van aardappel
• Gemarineerde gegrilde kipkluifjes
• Spaanse gehaktballetjes in chutneysaus
• Geitenkaas, gevulde dadels met bacon
• Gevulde kastanjechampignons

Diverse luxe hapjes bij uw kerstborrel, bedrijfsborrel en/of oud&nieuw

Altijd apart bij te bestellen:
Baguette (stokbrood) en/of kruidenboter

Frans - Italiaans
kaasplateau
diverse kazen op luxe plateau met rijke garnering

• 6 personen   € 39,50
• 10 personen  € 55,-

Haringschotel
36 stuks mooi uitgesneden haringpartjes, hapklaar met
Hollandse vlaggetjes, uitjes en zuur, op luxe plateau € 36,-.

de Saladetuin
catering & partyservice



Plaats hieronder uw bestelling:

.......X Plateau Luxe hapjes   €............

.......X Plateau VIP-hapjes   €............

.......X Plateau Haringschotel  €............

.......X......pers. Frans-Italiaans kaasplateau €............

.......X Tapas schotel   €............

.......X Vlees Culinair p.p   €............

.......X Vis Culinair p.p   €............

Apart bij te bestellen: 

.......X Baguette   €............

.......X Kruidenboter   €............

Hoogoorddreef 101     -     1101 BB  Amsterdam     -     020 - 69 28 741     -     info@saladetuin.nl

Diverse luxe hapjes bij uw kerstborrel, bedrijfsborrel en/of oud&nieuw

Naam...............................................................................

Adres.................................................................................

Postcode......................Plaats..............................................

Telefoon.............................................................................

Besteldatum.......................................................................

Afhaaldatum.......................................................................

Aanbetaald......................Betaald.................................................

Bestellen: minimaal 2 dagen van te voren.
24, 25, 26 en 31 december en 1 januari alleen geopend
voor het afhalen van bestelde schotels/plateau’s.
Afhalen tussen 12.00 en 15.00 uur.
Let op: 27 december 2017 zijn wij gesloten.

Bestellen kan telefonisch, per post, per email
of ga naar: www.de-saladetuin.nl

Vlees Culinair
2 personen € 46,50
3 personen € 69,50

• Rundvleessalade
• Kip/kerriesalade
• Pompernikkel
• Ham/asperges
• Gegrilde rollade
   met honingmosterd
• Gevuld ei

 
• Meloen met Ardennerham
• Gegrilde kipstukjes
• Kerstpaté
• Rosbief met mosterdsaus
• Italiaanse salami
• Druiven en garnituur

Vis Culinair
2 personen € 49,75
3 personen € 73,-

• Tonijnsalade
• Krabfantasie salade
• Gerookte paling & zalm
• Paprika makreel filet
• Gevulde avocado
   met krab en garnaal
• Gegrilde zalm

 
• Asperges
• Rivierkreeftjes
   met whiskysaus
• Gemarineerde
   scampi garnalen
• Druiven en garnituur
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