Voor de aankomende feestdagen!
(gezien de Corona maatregelen heel December te bestellen)

Prijzen incl. BTW

De aankomende feestdagen zullen net iets anders verlopen dan wij gewend zijn. Maak het thuis
gezellig met een smakelijke schotel van De Saladetuin Catering.
Omdat er met de feestdagen minder mensen thuis ontvangen kunnen worden hebben wij gekozen
onze feestdagen schotels heel December aan te bieden. Bestellingen kunnen dagelijks worden
opgehaald tussen 12.00 – 15.00 uur. (geen pin, betaling gaarne contant bij afhalen)
Bestellingen kunt u tot uiterlijk drie werkdagen voor leverdatum plaatsen via de mail of
telefonisch.

Hapjes op luxe plateau € 52,50 per schaal
Luxe hapjes: 44 heerlijke hapjes op plateau
•
•
•

Canapé paling en gerookte zalm
Patésoesjes, gevulde eitjes, gevulde tomaatjes/crab
Ham/asperges, Meloen/Ardenne ham, kaashapjes

Vegetarische luxe hapjes: 44 heerlijke vegetarische hapjes op plateau
•
•
•

Canapé Roquefort en roombrie
Kaashapjes, gevulde dadels, pompernikkel, gevulde mozzarella-tomaatjes
Gevulde komkommer, crudité met dip

Frans kaasplateau
•
•

Zes diverse Franse kaasjes met vijgencompote, gebrande nootjes, garnituur van vers fruit
Geserveerd met Walnoot/honing baguette

Prijzen incl. BTW

Koude schotels € 49,50 per schaal
Tapas schotel koud 2 personen
•
•
•

Gemarineerde scampigarnaal, gedroogde tomaatjes met roomkaas, gevulde dadels, Spaanse
kaas en worst
Gegrilde zalm, gevulde olijven, meloen met rauwe ham, gegrilde kipstukjes, tonijn-wraps,
Spaanse gehaktballetjes in chutney
Geserveerd met stokbrood, nacho´s, tapenade en guacamole

Visschotel Culinair 2 personen
•
•
•
•
•

Tonijn & crabsalade, gerookte paling & zalm
Paprikamakreel, gevulde avocado met crab en garnaal
Gegrilde zalm, asperges, rivierkreeftjes en scampi garnaal
Garnituur van o.a. druif, cocktailsaus, gevuld ei
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Vleesschotel Culinair 2 personen
•
•
•
•
•

Rundvlees & kipkerriesalade
Pompernikkel, ham/asperges, gegrilde rollade, rosbief & Italiaanse salami
Gevuld ei, meloen met Ardenne ham, gegrilde kipstukjes, fijne paté
Garnituur van o.a. druif, mosterdsaus
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Vegetarische schotel culinair 2 personen
•
•
•
•
•
•

Aardappelsalade, pastasalade & humus van kikkererwt
Mozzarella/tomaat/pesto, selderie/appel/notensalade
Gevulde dadels, pepadews, Franse kaas met vijgencompote
Gevulde eitjes, asperges, gebrande nootjes
Garnituur van druiven en rauwkost
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Prijzen incl. BTW

Warme bijgerechten € 15,00 per portie van twee personen

Portie warme gamba garnalen 2 personen als bijgerecht (300 gram)
•
•

Gamba garnaal “bodypeel” in gekruide olie met rode peper, knoflook en platte peterselie
(zelf 5 minuten in oven doen op 150 graden)
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Portie vegetarische quiche 2 personen als bijgerecht (1 stukje p.p.)
•
•

Quiche van buffel mozzarella, tomaat, ei, prei, emmenthaler, verse kruiden en bladerdeeg
(zelf 8 minuten in de oven doen op 150 graden)
Geserveerd met een kleine salade van tomaat, komkommer, olijf, paprika, Romeinse sla en
fetakaas)

Portie yakitori divers gemarineerd 2 personen als bijgerecht (3 stuks p.p.)
•
•

Heerlijk malse Japans gemarineerde mini saté van dijbeenvlees (zelf 5 minuten in de oven op
150 graden)
Geserveerd met Oosterse salade van taugé, papaja, rode paprika, komkommer, wortel, rode
kool, gebrande nootjes, rood pepertje, koriander en dressing

Portie gegrilde kipstukjes 2 personen als bijgerecht (5 stuks p.p.)
•
•

Gegrilde borrelpootjes en kipvleugels in marinade van honing, ketjap, rood pepertje, zeezout
en zwarte peper en bosui (zelf 6 minuten in de oven doen op 150 graden)
Geserveerd met bruschetta salade van o.a. rucola, bosui, tomaat, knoflook, peper,
Parmezaanse kaas, balsamico, olijfolie, basilicum, Italiaanse verse kruiden

Bubbels aanbieding December 2020
•

Fles R. Dumont de Fils Champagne 0,75 Liter. Heerlijk frisse en toegankelijke Champagne,
ideaal voor bij onze schotels!!!! € 35,00 per fles.

De Saladetuin
Catering & Partyservice
Hoogoorddreef 101
1101 BB Amsterdam
020-6928741
info@saladetuin.nl
TomTom: Hoogoorddreef 72 achter de Honda/Mazda het derde straatje links!
Prijzen incl. BTW

