BESTELLIJST
PRODUCT:			AANTAL:

PRODUCT:		

1. Rundvleessalade:

9. Extra stokbrood:

2. Rundvleessalade luxe:

10. Extra kruidenboter:

3. Vissalade:

11. Knoflooksaus:

4. Vissalade luxe:

12. Cocktailsaus:

AANTAL:

5. Hapjesschotel vis:

De
Vlasakkers

6. Hapjesschotel vlees:
7. Vegetarische salade:
8. Vlees/ vis salade:
8a. Vlees/vis salade luxe:

KERSTSALADES

ADRESGEGEVENS

Lunchroom, Restaurant en
Catering

Naam:
Tel:
Adres:
Postcode:

AFHAAL/BEZORGING
24 December tussen 12:00 en 14:00

Zelf afhalen

25 December tussen 12:00 en 14:00
26 December tussen 12:00 en 14:00

€ 5,00 Bezorgen

www.vlasakkers.nl

SALADES

SALADES VERVOLG

Prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven.

Prijzen zijn per persoon tenzij anders aangegeven.

1. Rundvleessalade v.a. 2 personen:		

€ 9,30

7. Vegetarische salade v.a. 2 personen:			

€ 9,30

Rundvleessalade opgemaakt met fricandeau, cervelaat
rolletjes, boeren achterham, coburger, paté en gevulde
eieren. De salades worden opgevuld met asperges, tomaat,
komkommer en 5 verschillende sla soorten.

Huisgemaakte aardappelsalade opgemaakt met gevulde eieren, brie,
gevulde dadels met bieslookroomkaas, geitenkaas, walnoten, blauwe
rozijnen, frisse kruidendressing, witte asperges, komkommer, tomaat,
augurken, sperziebonen en pasta.

2. Rundvleessalade luxe v.a. 2 personen:

8. Vlees/vis salade v.a. 4 personen:				

€ 12,80

Rundvleessalade met verschillende sla soorten, gevulde
eieren, achterham gevuld met asperge, coburger gevuld
met augurk, roompaté, fricandeau en salami rolletjes met
roomkaas, rosbief, carpaccio met truffelmayonaise en
pijnboompitten en huisgebraden kipfilet.

3. Vissalade v.a. 2 personen:			

€ 9,80

Zalmsalade opgemaakt met gerookte zalm, makreel, haring,
gerookte forel, roze garnalen in cocktailsaus, mosselen in
kerriesaus en krabsticks. De salades worden opgevuld met
gevulde eieren, asperges, tomaat, komkommer en
5 verschillende sla soorten.

4. Vissalade luxe v.a. 2 personen:		

€ 12,80

Zalmsalade opgemaakt met gerookte zalm, makreel,
haring, gerookte forel, roze garnalen in cocktailsaus, shashimi
van zalm met sojaknoflooksaus, mosselen in kerriesaus en
krabsticks. De salades worden opgevuld met gevulde eieren,
asperges, tomaat, komkommer en verschillende sla soorten.

5. Hapjesschotel vis voor 6-8 personen:

€ 47,50

Gerookte zalm, roze garnalen, krab sticks, gegrilde makreel,
gerookte paling, haring, forel en tonijnsalade.
Inclusief stokbrood en kruidenboter.

6. Hapjesschotel vlees voor 6-8 personen: € 42,50
Room paté, pastrami, fricandeau met ananas, coburger met
meloen, gerookte kipfilet met brie, cervelaat rolletje gevuld
met roomkaas en ham rolletje gevuld met asperge.
Inclusief stokbrood en kruidenboter.

€ 9,55

De vlees/vis salade is een combinatie van salade 1 en salade 3. Het is ook
mogelijk in luxe vorm. In dat geval maken wij een combinatie van salade 2
en salade 4. De prijs is voor de luxe versie € 12,80 p.p. en kies hiervoor optie
8a op het bestelformulier.

LOS BIJ TE BESTELLEN
9. Vers afgebakken stokbrood					

€ 2,50

10. Huisgemaakte kruidenboter 250 cc			

€ 3,50

11. Huisgemaakte knoflooksaus 250 cc			

€ 2,50

12. Huisgemaakte cocktailsaus 250 cc			

€ 2,50

CATERING
Wist u dat wij ook uw partijen, feesten, bruiloften of andere
aangelegenheden kunnen verzorgen? Bekijk ons ruime aanbod
aan buffetten, borrels, verhuur, hapjes en veel meer op onze
website: www.vlasakkers.nl.
Bestel uw Catering Online!
Voor onze catering hebben wij een nieuwe, overzichtelijke
website ontwikkeld.
U kunt deze bezoeken via www.cateringevents.nl
Op deze website kunt u gemakkelijk al uw catering direct
bestellen.

