ggesties
Feestelijkvaneuwsugroentespecialist
Voor smakelijke feestdagen laat u zich inspireren door uw groentespecialist.
Met de beste ingrediënten, smaakvolle recepten en persoonlijk advies van uw
groentespecialist bereidt u een smakelijk en culinair diner tijdens de feestdagen.

Koude schotels

vanaf 4 personen

Huzaren schotel

Hapjes & Desserts
Luxe hapjes 8 - 10 personen:
• Gevulde eitjes
• Canapé met gerookte zalm
• Gerookte paling
• Dadel/walnootkaas met blauwe kaas
• Gevuld komkommertje
• Gevulde pepertjes
• Luxe olijven
• Buitenlanse kaas

Huisgemaakte huzarensala de met rauwkost, gevulde eitjes
en diverse vleeswaren.

200 gram

€ 29,50

Per persoon € 7,00

Royale visschotel

Huisgemaakte vissalade met gerookte zalm, gerookte paling,
makreel, Hollandse garnalen en haring.

Per persoon € 9,50

Tip: Compleet koud-buffet met wit- en meergranen stok-

Nagerecht/ Toetjes buffet:
• Fruitsalade
• Luchtig toetje vanille
• Luchtig toetje chocolade
• Fruit-fresh

Per persoon

brood, eigen kruidenboter en diverse toetjes

Per persoon € 11,50

Vers gebakken:
Stokbrood wit
per stuk 1,69
Stokbrood meergranen per stuk 1,99
per stuk 0,80
Kruiden boter

Verscentrum Sandee

Noordstraat 42, Kamperland
tel. 0113 - 37 16 24
www.verscentra.nl • info@verscentra.nl

€ 2,50

Compleet buffet & Gourmetschotels
Compleet koud-/ warmbuffet

Gourmet óf steengrill

vanaf 10 personen

vanaf 2 personen

Koud buffet:

Veersemeer pakket:

• Huzarenschotel met vleeswaren
• Visschotel met gerookte vis

Warm buffet, oa keuze uit:

• Stokjes saté met saus òf
• Gergilde zalmfilets òf
• Warme beenham met cranberrysaus, etc.

• Gyrosvlees
• Schnitzeltje
• Kalkoenfilet
• Biefstukje
• Speklapje
• Mini Slavink
• Mini Kip saté

met erbij:

Oosterschelde pakket:

• Rijkgevulde Nasi of Bami
• Huisgemaakte Pasta
• Cajun aardappeltjes, etc.

• Shoarma vlees
• Schnitzeltje
• Kipfilet
• Biefstukje
• Mini Hamburger
• Mini Slavink
• Mini Kip saté

Toetjes buffet:

• Luchtig toetjes vanille of chocolade
• Fruit-fresh
• Fruitsalade

Per persoon vanaf

17,50

Tip van uw Groentespecialist
Uw bestelling kunt u ook op zon- en
feestdagen afhalen tussen 12:00 - 12:30

Per persoon

7,50

