Hapjesschotels

Saladeschotels

Worst/kaashapjesschotel
• Gekookte worst
• Grillworst
• Leverworst

Rundvleessalade
Luxe garnering

• Blokje kaas
• Cervelaatworst
Schotel 25 stuks

1495

Luxe garnering

Luxe garnering

21

95

Zalmsalade

•H
 oorntje van salami
gevuld met kruidenkaas
•R
 oggebrood met brie,
pecannoot en bieslook
Schotel 25 stuks

2495

Luxe vleeswaren Hapjesschotel
Overheerlijke vleeswaren tapasschotel met:
• Spinata Romana
• Notensalami
• Ardennerham
• Rosbiecarpaccio
Per schaal

• Amuse Rosbief
• Amuse EI- Beenham
• Amuse Vitello Tonnato

15

Inhoud 80 stuks

2850

Broodje Beenham met saus*
• Amuse Gegrillde Kip
• Caprese Bistro spiesje
Schotel 25 stuks

• Wit Bolletje met Beenham en Beenhamsaus

Vanaf 10 stuks, prijs per stuk

37

50 Gegrillde Veense bolletjes

Wrap Hapjes
• Rosbief rucolarolletje
• Toscaanse kiprolletje

Keurslager Hapjespan*

95

• Amuse Meloen Rauwe Ham

• in ovenschaal verpakt

25 stuks
• Grillworst Oude Kaas
Rolletje
Schotel 25 stuks

17

295

1250

• Gegaard kipsateetje in satésaus

Vanaf 10 stuks, prijs per stuk

145
1

13

** Vanaf 50 stuks kunnen wij dit, onder openingstijden bij u warm
afleveren. Of Eenvoudig door u zelf op te warmen en door ons
geleverd inclusief warmhoudmateriaal en opwarminstructie.

Pasta Salade met Kip
Fruit Salade

p.p.

Per persoon

675

Vanaf 6 personen

p.p.

295

Partysalade rundvlees

per stuk

725

Partysalade kipkerrie

per stuk

725

Partysalade zalm

per stuk

825

uw catering
specialist!

Soepen uit eigen keuken

Stokbrood met kruidenboter,
aioli en tapenade
• als extra bij uw hapje
45
Vanaf 10 stuks, prijs per persoon

Erwtensoep*
Heerlijk gevuld met soepballetjes
per kom

Tomatensoep*

Varkenshaassaté in satésaus**
• Gegaard Varkenshaassateetje in satésaus
55
75
Vanaf 10 stuks, prijs per stuk

• Quiche gevuld met prei en spek • Q
 uiche gevuld met tomaat en
• Quiche gevuld met krab
geitenkaas
• Quiche gevuld met champignon
• Quiche gevuld met tomaat
Schotel 25 stuks
* E envoudig door u zelf op te warmen en door ons geleverd inclusief
warmhoudmateriaal en opwarminstructie.

695

Goed gevulde borrelplank, met o.a. diverse
soorten rauwe ham, chorizo,
gevulde toastcupjes met
kalfspreparé, wraps met
carpaccio, nootjes,
kazen, olijven.

Vanaf 15 personen

95 Kipsaté in satésaus**

Quiche hapjes (zelf op te warmen)

p.p.

Keurslager van der meer

Bovenstaande salades zijn te bestellen vanaf 4 personen.

Mini Sateetjes, Snackballetjes, Grillworst, Kiphapje

Amuse Hapje

595

895
p.p. 325

Luxe garnering

Hapjes populair
• Soesje gevuld met filet
American
• Gevulde eitjes
• Soesje gevuld met
likkepot

p.p.

Kipkerriesalade

• Ham gevuld met augurk
• Rookvlees gevuld met ei
Schotel 25 stuks

6

Huzarensalade

Gevulde hapjesschotel
• Gevulde eitjes
• Soesje gevuld met filet
Americain
• Gevulde tomaatjes

p.p.

25

Borrelplank
Anti Pasti

1

250

per kom

250

Heerlijk gevuld met verse groenten
per kom

250

Heerlijk gevuld

Groentesoep*

Kippensoep*
Heerlijk gevuld met verse kippenpoten
per kom

Mosterdsoep*
Vegetarische
*Inclusief soepkom en lepel.

per kom

250
250

Complete Lunch

Bestaande uit:
• Soep van de dag
•D
 iverse pistolets bruin/wit en Bolletjes
bruin/wit belegd met diverse soorten
vleeswaren, kaas en salades
• Krentenbol
• Stuk fruit
• Melk en Jus d’orange
Vanaf 10 personen

p.p.

9

95

Van der Meer, keurslager
Winkelcentrum Noordplein		
Winkelcentrum Getsewoud
Roelofarendsveen			Nieuw Vennep
Tel. 071-3313418			
Tel. 0252-622116
www.vandermeer.keurslager.nl

Gourmet “Traditioneel”
• Biefstukjes
• Varkenshaas
• Kipfilet

• Tartaartjes
• Hamburgertjes
• Varkensshoarma
per persoon

750

• Biefstukjes gemarineerd
• Tartaartjes
• Varkenshaas Gemarineerd • Hamburgertjes
• Kipfilet Gemarineerd
• Varkensshoarma
per persoon

De met vlees en groente gevulde steen wordt op authentieke Bulgaarse wijze, in één keer in de oven
op 180° C en in 25-30 minuten, gegaard. Door de bijgeleverde houders kan de steen op tafel gepresenteerd worden.

Bulgaarse Smulsteen

825

• Mini Mega Burgers
• Kalfsoester
• Kip op Stok
per persoon

950

Fondue “Populair”
• Tartaartjes
• Hamburgertjes
• Mini Slavinkjes
per persoon

Trio Smeersel
(kruidenboter, aioli en tapenade)

samen

• Courgette
• Broccoli
per stuk

Gourmet “Luxe”

• Biefstukjes
• Varkenshaas
• Kipfilet

EVEN IN DE OVEN EN GENIETEN MAAR!
DE BOURGONDISCHE OVENSTEEN:
DE SMULSTEEN.

• Varkenshaas
• Aardappelwedges
• Paprika

Gourmet “Traditioneel
Gemarineerd”

• Biefstukjes
• Mini Varkenshaas
Gemarineerde
• Lamsrack

Smulstenen

1675

Amerikaanse Smulsteen
• Spare Rib
• Pofaardappel

• Mais
• Broccoli
per stuk

1675

Franse Smulsteen
• Varkenshaas
• Haricots verts

• Aardappelwedges
• Broccoli

1675

Hollandse Beenham
Smulsteen

750
525

WARM AFLEVEREN MOGELIJK
VANAF 15 PERSONEN

Buffet Populair
• Stokbrood met
kruidenboter Tapenade
en aioli
• 2 soorten salades (keuze
uit: huzaren, kip,
zalmsalade)

per persoon

• Haricots vers
• Mais
per stuk

Smulsteen Burger Trio
• 3 soorten burgers
per stuk

1650
1175

Maak uw gourmetschotel aan met diverse soorten
overheerlijke sausjes, stokbrood en gourmetgroenten.

Gourmet Compleet pakket
vanaf 4 personen
• 4 soorten sausjes (knoflook, cocktail, zigeuner en satésaus)
• Stokbrood met kruidenboter, tapenade en Aioli
• 2 soorten salades (pastasalade met kip, aardappelsalade)
• Gourmetgroente. (Uitjes, paprika en champignon)
per persoon

725

• Varkenshaas
• Biefstuk

• Stokbrood met
kruidenboter Tapenade
en aioli
• Gebakken krieltjes
• Nasi of witte rijst
• Kipsaté in saus

• Gehaktballetjes in
zigeunersaus
• Varkensrollade in
peperroomsaus

per stuk

1995

1495

Grillbuffet
• Stokbrood met
kruidenboter Tapenade
en aioli
• 2 soorten salades (keuze
uit: huzaren, kipkerrie,
zalm)

• Warme kip of
varkenshaassaté in saus
• Warme kippenpootjes
• Gegrilde spareribs
• Rundvleessalade
per persoon

1525

Italiaans buffet
• Stokbrood met
kruidenboter Tapenade
en aioli
• Italiaanse pasta
• Bolognesesaus

• Kipfilet in pestosaus
• Italiaanse lasagne
• Groene salade

per persoon

• Kipfilet

1325

Buffet van der Meer

Mixed Grill Smulsteen

Tip:

• Kip of varkenshaassaté in
saus (2 stokjes per pers.)
• Warme beenham met saus
• Rundvleessalade

per persoon

per stuk

• Beenham
• Aardappelwedges

Diverse buffetten

1495

Stamppot buffet

25

• Alle buffetten vanaf 15 personen kunnen warm worden
afgeleverd incl. 1 set porseleinen borden, ijzer bestek en
servetten. Buffetten minder als 15 personen kunnen we zo
verpakken dat u deze eenvoudig zelf snel kan opwarmen.
Warmhoud materiaal en evt. opwarmapparatuur leveren
wij uiteraard mee. (eventueel extra sets borden en bestek
kunnen gehuurd worden voor € 1,25 per set).
•G
 ebruikte materialen mogen, mits ontdaan van etensresten
vuil retour.

•V
 oor levering buiten onze vestigingsplaatsen kan een
vergoeding berekend worden.

• Nasi en/of bami
• Babi Pangang
• Kipsaté blokjes in satésaus • Foe Yong Hai
• Gehaktballetjes in
• Atjar, sambal, gebakken
zoetzure saus
uitjes, Kroepoek
per persoon

15

• Aflevertijd in overleg.

Oosters buffet

Een keuze uit 2 stamppotten:
• Andijvie, Zuurkool, Hutspot en Boerenkool
Een keuze uit 2 soorten vlees:
• Rookworst, Balletjes gehakt, Rundvlees in jus en
Speklapjes
per persoon

1275

Pakket op maat? Geen probleem!
Bel 071-3312312 of mail
catering@keurslagerijvandermeer.nl ons gerust en
dan stellen we graag een passend buffet samen.

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggesties en zijn geen exacte weergave van ons assortiment.

Diverse gourmet & fondueschotels

