Hapjes schotels
100% smaak & versheid
Onze hapjesschotels bevatten 100% smaak, kwaliteit en versheid. Wees verzekerd
van succes bij uw gasten! Maatwerk is bij ons geen enkel probleem. Advies: neem
4 à 5 hapjes p.p.

Standaard
• 48 hapjes		 € 28,80
• 64 hapjes		 € 38,40
• 80 hapjes		 € 48,00

Speciaal
• 48 hapjes		 € 43,20
• 64 hapjes		 € 57,60
• 80 hapjes		 € 72,00

De hapjes bestaan uit droge worst,
Indisch balletje, rookvlees/ei, snijworst/
salade, boeren leverworst, grillworst,
kaas/mandarijn, boterhamworst/
augurk.

De hapjes bestaan uit: gevuld ei, wrap
met ham, sla en roomkaas, Vechtdal
beenham met kruidenkaas en paprika,
mini quiche, salami Milano met olijf,
Vechtdal rauwe ham met brie, soesje
met paté en wrap met gerookte zalm.

Luxe
• 48 hapjes		 € 36,00
• 64 hapjes		 € 48,00
• 80 hapjes		 € 60,00
De hapjes bestaan uit: pesto cup met
filet americain, kipfilet/ananas, gevuld
ei, runderrookvlees met eisalade, Indisch balletje/druif,
kip pesto rolletje, ham/
monchou, wrap ham/sla
roomkaas.

U kunt de
schotels afhalen in onze
winkel. Deze kunt u vooraf
bestellen in onze winkel of
in onze webshop.

Uw Slager Kouwen
Burg. Backxlaan 339 ~ 7711 AD Nieuwleusen ~
T. 0529 – 481078 ~ www.slagerijkouwen.nl

Saladeschotels
Een lust voor uw zintuigen

Onze saladeschotels zijn een lust voor
het oog. Bovendien zijn ze samengesteld
met gevoel voor smaak en alleen de beste
verse ingrediënten. Proef het zelf!

Nieuw!

Gebraden hapjess
chotel.
Om ze
lf op te warmen in

de magnetron!

Prijs standaard sc
haal 48 stuks
€ 28,80 (4 keer ro
nd laten gaan).
Gebraden slavink
en, gebraden min
i gehaktbal,
Zeeuws spek, grillw
orst, kipsaté, kipb
orrelsticks, gebraden
verse
worst.

Soort salade

- schotel voor 4 -5 personen

• Huzarensalade
• Rundvleessalade
• Scharreleisalade
• Zalmsalade
• Verse vruchtensalade
• Komkommer –dillesalade

€ 13,75
€ 14,50
€ 17,50
€ 19,95
€ 11,50
€ 12,50

Alles salades worden met verse garnituur afgeleverd door ons. U kunt de salades (wel vooraf
bestellen) ook in onze winkel afhalen! De saladeschotels zijn online te bestellen in de webshop op
www.slagerijkouwen.nl

Een gezellig feest met familie en vrienden, een bedrijfsfeest of
een buurtfeest; Uw Slager Kouwen zorgt voor een perfecte
presentatie, persoonlijk advies, alle faciliteiten en bovenal de
beste, en meest verse lekkernijen. Zo bent u te gast op uw eigen
feest en profiteert u van het gemak dat ú wilt!

