
Partypan

Met keuze uit:

Heerlijke hapjes voor op tafel!  
Alleen nog even opwarmen en klaar. 

30 tot 45 hapjes en een flesje 
Dollie saus.

• Spare ribs
• Indische balletjes
• Kip gehaktballetjes
• Kip kluifjes
• Hot en crispy chicken wings
• Mini kipsate
• Boerenquiche
• Joëste wôrs

Per pan

€ 27,50



Het  plateau!

Inhoud:

Kant-en-klare hapjesschaal 
die zo op tafel kan, compleet 

met brood en dipsausje, 
ideaal voor feestjes !

• 3 soorten salades
• 3 soorten mini vleessnacks
• 3 soorten luxe vleeswaren
• olijven en tapenade
• brood, toast en dipsaus

Per plateau

€ 32,50



Stamppot buffet

Geheel nieuw in ons assortiment, een overheerlijk 
oerhollands, stamppotbuffet met heerlijk 

stamppotten en ambachtelijk bereid vlees wat door 
uzelf gecombineerd kan worden! Per persoon krijgt u 
600 gram stamppot en 300 gram vlees te verdelen 

over 3 soorten stamppot en 3 soorten vlees.

Met de keuze uit 
12 soorten stamppot:           
• boerenkool
• hutspot
• zuurkool
• spinazie
• savoyekool
• snijbonen
• rodekool
• andijvie
• spruitjes
• aardappelpuree

Met de keuze uit
7 soorten vlees:                                          
• braadworst
• gehaktballen
• hachee
• zuurkoolspek
• casseler rib
• rookworst
• limburgs zuurvlees

€ 14,95
Per persoon,

vanaf 
15 personen

Dit alles is te 
bestellen voor



                               

Warme gerechten 

- Varkenspoulet met champignons 3,75 pp/200 gr
- Rundpoulet met champignons 4,25 pp/200 gr
- Boeuf bourginion 4,25 pp/200 gr
- Bief stroganoff 4,25 pp/200 gr
- Limburgs zuurvlees 4,25 pp/200 gr
- Hongaarse goulasch 4,25 pp/200 gr
- Rundertong in saus (va 10 pers.) 5,50 pp/200 gr
- Babi pangang 3,75 pp/200 gr
- Kip sate  3.75 pp/200 gr
- Duvelkesvleis 3,75 pp/200 gr
- Kip in sesamsaus 3,75 pp/200 gr
- Kip kerriesaus 3,75 pp/200 gr
- Kip in chinesesaus 3,75 pp/200 gr
- Kip in boursinsaus 3,75 pp/200 gr
- Gegrilde varkenshaas in div.sauzen 4,75 pp/200 gr
- Gehaktballetjes in tomatensaus 3,75 pp/200 gr
- Gehaktballetjes in diverse sauzen 3,75 pp/200 gr
- Gegr. beenham in honing-mosterdsaus 4,50 pp/200 gr

Alle gerechten worden geserveerd met rijst of aardappel puree. 
Mochten er vragen zijn over de samenstelling of hoeveelheid, loop 
even binnen of neem even contact met ons op.



                               

Koude gerechten 

- Opgemaakte koude schotel 
   met rauwkost en een gevuld ei           € 5,50 pp
- Extra halve gevulde eieren zijn te bestellen 0,75 p/st
- Ardennerham met meloen  partje 1,50 p/st
- Asperge-hamrolletje 1,50 p/st
- Roompaté  2,75 pp/100 gr
- Ardennerpaté 2,75 pp/100 gr                                                 
- Cranberrypaté 2,75 pp/100 gr
- Gegrilde drumstick 1,25 p/st
- Gegrilde kippenpoot 2,50 p/st
- Kip kluifjes  1,50 pp/4 st
- Chicken wings  1,25 pp/2 st
- Rundercarpaccio opgemaakt   (80gram vlees) 4,50 pp
- Maatjes met ui dagprijs 
- Gerookte zalm dagprijs 
- Gerookte paling dagprijs 
- Garnalen  €dagprijs 
- Koolsalade, komkommersalade 1,25 pp/100 gr
- Aardappelsalade, pasta pesto salade
  macaronisalade, fruitsalade  1,50 pp/100 gr
- Stokbrood en kruidenboter  0,90 pp
- Porseleinen bord, bestek en servetten 0,70 pp

Als er nog vragen zijn over de samenstelling of hoeveelheid, loop 
dan even binnen of neem contact met ons op tel 077-3981293 of 
op www.slagerijjoosten.nl


