GELEGENHEIDS ETERIJ

ER IS OOK ALTIJD WAT

KOUD:
 Rundvleessalade met eenvoudige garnering
 Inclusief stokbrood met kruidenboter

V.a. 15 personen:

WARM/KOUD BUFFET

€ 15,00 p.p.

Kwalitatief goed doch eenvoudig buffet

GELEGENHEIDS ETERIJ

BRASSEN

WARM:
 Saté met de lekkerste satésaus
 Gehaktballetjes in zigeunersaus
 Spareribstukjes uit de grill met knoflooksaus en rode saus
KOUD:
 Rundvleessalade met eenvoudige garnering
 Inclusief stokbrood met kruidenboter

OPDIENDERS

WARM:
 Ruime portie spareribs uit de grill
 Geserveerd met knoflooksaus en rode saus

WARM:
 Saté met de lekkerste satésaus
 Gehaktballetjes in zigeunersaus
KOUD:
 Rundvleessalade aangevuld met:
 Gevuld ei, buideltje, kipfilet met fruit
 Inclusief stokbrood met kruidenboter

GELEGENHEIDS ETERIJ

V.a. 15 personen

€ 15,00 p.p.

SMAKELIJK GENOEGEN

WARM:
 Saté met de lekkerste satésaus
 Kipfilet met roomsaus
 Gehaktballetjes in zigeunersaus
KOUD:
 Rundvlees- en kip/kerriesalade afgegarneerd met gevuld ei,
hamrolletje, rauwkost, fruit etc.
 Inclusief stokbrood met kruidenboter
SUPPLEMENT
Krieltjes of nasi € 1,50 p.p.
Groente € 1,50 p.p.

15-25 pers. € 20.50 p.p.
26-40 pers. € 19,50 p.p.

V.a. 15 personen:

€ 16,00 p.p.

WARM/KOUD BUFFET

WAT DE POT SCHAFT

Een prima buffet met prettige smaakafwisseling.

GELEGENHEIDS ETERIJ
WARM:
 Saté met de lekkerste satésaus
 Gehaktballetjes in zigeunersaus
 Beenham in honingmosterdsaus
 Baconrolletjes in zachte roomsaus
KOUD:
 Inclusief stokbrood met kruidenboter

GOED TOEVEN

€

WARM:
 Saté met de lekkerste satésaus
 Beenham met honingmosterdsaus
 Gevulde varkensrollade
 Provençaalse schotel
KOUD:
 Rundvlees-, kip/kerrie- en rauwkostsalade afgegarneerd met
gevuld ei, fruit, hamrolletje, rauwkost, etc..
Inclusief stokbrood met kruidenboter


V.a. 15 personen

€ 15,00 p.p.

SUPPLEMENT
Krieltjes of nasi € 1,50 p.p.
Groente €1,50 p.p.

15-25 pers. € 20,50 p.p.
26-40 pers. € 19,50 p.p.

KOUD BUFFET

TAFELDROMEN

Het laat tafeldromen samen smelten doordat visuele prikkelingen
uitmonden.

KOUD:
 Rundvlees, kip/kerrie-, zalm- en rauwkostsalade
 Afgegarneerd met Gevuld ei, Gerookte zalm, Vers fruit,
Ha
Hammrolletje, Meloen, Ardenner ham, Rauwkost, etc.
 Incl. 2 soorten stokbrood met kruidenboter

Lekkere Hollandse kwaliteitsproducten opgemaakt op grote schalen.

AFGEGARNEERD MET:
 Gevuld ei
 Gerookte zalm
 Paté
 Ham asperges
 Vers fruit
 Haring met roggebrood






Gevulde tomaten
Ardenner ham
Meloen
Rauwkost

 Inclusief stokbrood met kruidenboter

15-25 pers. € 20,50 p.p.
25-40 pers. € 19,50 p.p.

15-25 pers. € 23,50 p.p.
26-40 pers. € 22,50 p.p.

SUPPLEMENT
Groente € 1,50 p.p.

WARM/KOUD BUFFET
VERANDERING VAN SPIJS

Zoals de naam reeds doet vermoeden; veel variatie in smaak en produkt.

WARM:
 Gebraden rollade in jachtsaus
 Saté met de lekkerste satésaus
 Beenham met honingmosterdsaus
 Gehaktballetjes in zigeunersaus
 Nasi of witte rijst
KOUD:
 Rundvlees-, russisch ei- en zalmsalade,
 Afgegarneerd met gevuld ei,
 Hamrolletje,
 Gerookte zalm,
 Zoute vis,
 Fruit,
Rauwkost, etc.
 Inclusief stokbrood met kruidenboter


HOLLANDS WELVAREN SALADE

 Rundvleessalade
 Zalmsalade
 Rauwkostsalade

WARM
 Procureurrollade
 Beenham in mosterdsaus
 Varkensmedaillons in champignon-roomsaus
 Runderrollade in rode wijnsaus
 Kiphaasjes met kerriesaus
 Gebakken krieltjes of nasi

WARM/KOUD BUFFET

KOUD BUFFET

GASTENVERBLIJDING

Verrassend, tintelend, lekker, sfeervol, stijlvol, karakter, smaakvol, bijzonder

WARM
 Jachtschotel van rundvlees, aardappelen en groente
 Gegrilde varkensrib met champignon roomsaus
 Saté van de haas met de lekkerste satésaus
 Bami
 Kipfilethaasje met kerriesaus
 Nasi of witte rijst
KOUD:
 Hapjesschotel
 Rund-, zalm- en kip/kerriesalade welke in stijl en als aanvulling van
het hapjesbuffet zijn opgemaakt.
 Incl. 2 soorten stokbrood met kruidenboter

15-25 pers. € 22,50 p.p.
25-40 pers. € 21,50 p.p.

SUPPLEMENT
Groente € 1,50 p.p.
Gebakken krieltjes €1,50 p.p.

15-25 pers. € 26,00 p.p.
26-40 pers. € 25,00 p.p.

TOTAAL CATERING WARM/KOUD BUFFETTEN
Voor een feest bent u op het juiste adres!
Kom langs bij ons in de winkel en vraag één van onze medewerkers in
de winkel om advies. U zult versteld staan wat wij kunnen realiseren.
Wij verzorgen ook barbecue-, lunch-, en brunchbuffetten, die
samengesteld zijn uit de beste ingrediënten. Niet in de laatste plaats
doordat wij de meeste producten zelf maken. Vleeswaren zoals
rollade, rosbief en natuurlijk de salades hebben hun oorsprong uit
eigen productie en dat verschil proeft u.
Voor de verhuur van borden, bestek, kopjes, glaswerk, barbecue of
liever koelwagen etc. kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. Zoals u ziet
bent u voor het hele pakket aan het goede adres. U viert feest en wij
zorgen voor de rest.

WARM/KOUD BUFFET
Ook dit jaar heeft slagerij Nooteboom weer een koud/warm buffet
folder samengesteld. Natuurlijk kunnen wij veel meer en is dit maar
een suggestie. Heeft u liever iets anders dan is dat ook mogelijk. Hier
vindt u de uitleg omtrent uw bestelling.
1.
2.
3.
4.

Vul allereerst hieronder uw gegevens in.
Bekijk vervolgens onze mogelijkheden.
U kunt de bestellijst e-mailen of afgeven bij onze slagerij. Lever
uw bestelling tijdig in, zodat wij er voldoende zorg aan kunnen
besteden.
Heeft u nog vragen? Dan staan wij graag voor u klaar!

UW GEGEVENS

IK WIL VERDER NOG…

………………………………………………………

Naam:
Adres:

……………………………………………………

Ophaaldatum:

…………………………………………………….

Telefoonnummer:

……………………………………………………

TOPSLAGERIJ NOOTEBOOM
Adres:

Zuppeldseweg 8
8181 NH Heerde

Tel:

Bank:

NL83RABO
032.65.27.915

Einfo@slagerijnooteboom.nl
mail:
Website: www.slagerijnooteboom.nl

0578-691853

