partyservice
René van Schaik party-service levert het hele jaar door luxe opgemaakte salade schotels, koude en warme
vleesspecialiteiten, luxe hapjes en complete buffetten. Lekker en feestelijk eten, daar kunt u op rekenen met
een party-buffet door ons verzorgd. U kunt daarbij een keuze maken uit deze folder of in overleg met ons uw
buffet samenstellen. Wij informeren u graag.
Saladeschotels
Ondergenoemde maaltijdsalades worden gemaakt vanaf 4 personen
• Huzarensalade garnering van verse vleeswaren, fruit etc.
• Waldorfsalade garnering van diverse kipvleeswaren en fruit
• Kipkerrie salade garnering van magere kipvleeswaren en fruit
• Zalmsalade garnering van zalm, garnalen, mosselen
• Zalmsalade de luxe garnering van zalm, paling, haring, garnalen
• Bourgondische groentesalade fijne rauwkostsalade met garnering van tomaat,
komkommer, uitje, bieslook en blauwe druif

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

8,95
8,95
8,95
15,00
17,50
7,95

Borrelhapjes (minimaal 50 stuks) 		

p.st.

1,10

Luxe opgemaakte hapjes zoals gevulde tomaten, gevulde eitjes, hambieslookrolletjes, gevulde soesjes,
komkommerschuitjes met filet, ham-aspergesrolletjes, roggebrood met bieslookkaascreme etc.

Luxe opgemaakte hapjes met vis

		
p.st.
1,50

Het soepketeltje (vanaf 15 personen)

p.p.

4,50

per kg.

25,50

per 2 st.

3,25

per kg.

15.00

p.p.

9.95

p.p.

25,00

Heerlijke verse soepen uit eigen keuken met stokbrood en kruidenboter

Vleesgerechten
• 		Beenham (heel of gesneden) met honingmosterdsaus
		fijne ham uit een kruidenpekel met whisky
• 		Ambachtelijke saté (zowel kip als varkenshaas)
in warmhoudpan met pindasaus
• Stoofpotje (rund/lamsvlees)
		gestoofd vlees in jachtsaus met fijne kriel

Stamppottenbuffet (vanaf 20 personen)
Samengesteld buffet van verse stamppotten (o.a andijvie, witlof, zuurkool, snijbonen of rode kool)
Compleet gemaakt met warme rookworst, uitgebakken spekjes, reepjes zeeuws spek en rundvlees in jus

Koud-warm buffet (vanaf 25 personen )
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•
•
•
•
•
•
•

Carpaccio van de haas compleet met dressing en garnituur
Huzaren salade
Zalmsalade
Bourgondische groentesalade
Warme beenham met honingmosterdsaus
Saté naar keuze
Aardappelgratin en/of gekruide rijst

Op uw verzoek kunnen wij ook uw dessert verzorgen!

www.speciaalslager.nl
• Mia van Yperenplein 87 - 3065 JK Rotterdam - T (010) 202 38 55
• Centrumpassage 47 - 2903 HA Capelle a/d IJssel - T (010) 22 32 506
• Reigerhof 124 - 2914 KE Nieuwerkerk a/d IJssel - T (0180) 31 25 88

