HUISGEMAAKTE
SALADES
“De lekkerste salades
voor u en uw gasten”

De scharrelslager Michel Welling
Voorbaan 5 - 1271 RR Huizen
Tel. 035-5253415
www.scharrelslagerij.com - info@scharrelslagerij.com

Met trots presenteren wij u onze folder van onze salades.
Al onze salades worden vers voor u bereid. Gemaakt van de allerbeste
verse ingrediënten, niet de emmers salade met een gevuld ei als garnering,
maar echt vers en ambachtelijk.
Maak een keuze uit onze diverse soorten vul dit aan met een assortiment
van vers afgebakken biologisch brood en u en uw gasten zullen versteld
staan van het verschil van smaak in deze mooie salades.
Mocht u naast deze salades geïnteresseerd zijn in uitgebreidere
mogelijkheden en of andere salades, adviseren wij u graag in de talloze
catering mogelijkheden die wij u bieden. Wij kunnen alles voor u maken.
Ook complete warme en koude buffetten bieden wij u met plezier aan.
Informeer naar de mogelijkheden en wij komen graag persoonlijk bij u
langs om onze mogelijkheden aan u aan te bieden.

RUNDVLEESSALADE
Een rundvleessalade zoals u hem mag verwachten van de slager. Boordevol
rundvlees en alles vers in eigen keuken bereid. Rijk gegarneerd met gevulde
eieren, asperge-ham rolletjes, cervelaatworst met augurk, in rookvlees gerolde
eitjes en diverse soorten huisgemaakte vleeswaren.

RUNDVLEESSALADE ROYAAL (5 tot 10 personen) € 45,00
RUNDVLEESSALADE EXTRA (7 tot 15 personen)
€ 65,00

ZALMSALADE
Onze zalmsalade maken wij van de beste zalm. Lekker fris aangemaakt
met verse dille en crème fraîche is deze salade een ware traktatie voor
de visliefhebber. Niet vet en vol van smaak. Gegarneerd met diverse
visspecialiteiten is deze salade als onderdeel van een buffet, met lekker
brood als een volledige maaltijd of een heerlijk bijgerecht.

ZALMSALADE ROYAAL (5 tot 10 personen)
ZALMSALADE EXTRA (7 tot 15 personen)

€ 60,00
€ 85,00

TONIJNSALADE
Een mooie en zeer goed gevulde salade uit
eigen keuken, onze tonijnsalade.
Bomvol tonijn en heerlijk vol van smaak.
Gegarneerd met diverse soorten gerookte
vis en visspecialiteiten maken deze tonijnsalade een perfecte lunch, maaltijdsalade
of onderdeel van uw buffet.
TONIJNSALADE ROYAAL
(5 tot 10 personen)

€ 60,00

TONIJN SALADES EXTRA
(7 tot 15 personen)

€ 85,00

WALDORFSALADE
De klassieke frisse salade uit het
wereldberoemde Waldorf hotel voor u
gemaakt in Huizen. Lekker fris met verse
bleekselderij, appel, rozijntjes heerlijke
walnootjes en op smaak gebracht met een
heerlijke frisse saus.
Afgemaakt met onze gerookte kipfilet uit
eigen rokerij, maar natuurlijk ook volledig
vegetarisch zonder kip te bestellen indien
gewenst.
WALDORFSALADE ROYAAL
(5 tot 10 personen)

€ 50,00

WALDORFSALADE EXTRA
(7 tot 15 personen)

€ 70,00

BIOLOGISCH BROOD
Vers afgebakken biologisch broodassortiment knapperig bij u afgeleverd,
samen met onze heerlijke kruidenboter en Aioli. Heerlijk bij de salades.
Per persoon te bestellen voor slechts € 1,75 per persoon.

AANVERWANTE ARTIKELEN
Wilt u naast de salade ook het gemak en de service ? U kunt natuurlijk
altijd een beroep op ons doen. Graag staan wij u bij met woord en daad
voor het verwezenlijken van uw wensen. Hieronder vindt u een greep van
de extra service die wij naast de salade voor u kunnen verzorgen.
•
•
•
•
•
•
•

Aardewerken bord inclusief reiniging
p.p.
Edelstaal bestekpochet inclusief reiniging
p.p.
Wegwerp borden zware kwaliteit
p.p.
Wegwerp bestek in pochet
p.p.
Tafel met rok voor presentatie salades
p/stuk
Gekoeld salademeubel in de zomermaanden p/stuk
Bezorgen en afhalen goederen		

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,35
€ 0,35
€ 25,00
€ 50,00
In overleg

