HORS D’OEVRES
4006
Saladeschotel “Bach”
Luxe schotel met 3 soorten salade, rundvlees-, kip/kerrie- en
groentesalade, rijkelijk opgemaakt met:









Gevuld ei
Gevulde tomaat
Gerookte kip
Rauwe ham met meloen
Ham met asperges
Rookvlees met ei
Gebraden rosbief
Diverse garnituren

HOE WERKT DEZE BESTELLIJST?
Ook dit jaar heeft Topslagerij Nooteboom weer een saladelijst
samengesteld. Hier vindt u de uitleg omtrent uw bestelling.
1.
2.
3.

Inclusief stokbrood en kruidenboter
…… Personen

Voor 4 personen

€ 42.50

UW GEGEVENS

VEGETARISCHE HORS D’OEVRES
4007

Naam:

Saladeschotel “BEETHOVEN”
Luxe schotel met 2 soorten salade, kartoffel- en groentesalade, rijkelijk
opgemaakt met:







Gevuld ei
Gevulde tomaat
Gevulde soesjes
Kaas met monchou
Komkommer met sellerijsalade
Roggebrood met monchou

Inclusief stokbrood en kruidenboter
…… Personen

4.

Vul allereerst hieronder uw gegevens in.
Bekijk vervolgens onze mogelijkheden. Als u iets wilt bestellen,
dan kunt bij de producten het aantal personen invullen.
U kunt de bestellijst faxen, e-mailen of afgeven bij onze slagerij.
Lever uw bestelling tijdig in, zodat wij er voldoende zorg aan
kunnen besteden.
Heeft u nog vragen? Dan staan wij graag voor u klaar!

…………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………

Ophaaldatum:

…………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………

BIJ VOORBAAT GESLAAGD
Voor 4 personen

€ 37.50

Hoeveel mensen er ook op uw feest komen, de voorbereiding geeft
altijd veel hoofdbrekens en kost veel tijd. Gelukkig hebben wij diverse
mogelijkheden om goed voor de dag te komen. Denk daarbij aan
onze rijk gedecoreerde saladeschotels. Is dat een geslaagd idee of
niet …?

SUGGESTIE
Zet bij uw saladeschotels wat glaswerk, een flesje wijn,
stokbrood en wat kruidenboter en u heeft een
heerlijk koud buffetje.

TOPSLAGERIJ NOOTEBOOM
Adres:

Bankreknr:

Zuppeldseweg 8
8181 NH Heerde
32.65.27.915

Tel:
E-mail:
Website:

0578-691853
info@topslagernooteboom.nl
www.topslager-nooteboom.nl

RUNDVLEES/HUZARENSALADE

696/603

Saladeschotel “MOZART”
Rijk gevulde rundvleessalade met diverse soorten fruit en






Plakjes tomaat
Plakjes ei
Plakjes komkommer
Zilveruitjes
Augurken etc.

…… Personen

Saladeschotel “VIVALDI”
Rijk gevulde kip/kerriesalade met:

Als hapje

€ 3.25 p.p.

Zie bovenstaande maar met:
 Extra saladedeeg en
 3 soorten vleeswaren
… … Personen

ZALMSALADE

Plakjes tomaat
Plakjes ei
Plakjes komkommer
Zilveruitjes
Augurken etc.
Gesneden paprika
Amsterdamse ui, etc.

…… Personen

Als maaltijd

€ 4.25 p.p.
693/608

Als hapje

€ 3,95 p.p.

Zie bovenstaande maar met:
 Extra saladedeeg en
 3 soorten vis
… … Personen









Mandarijntjes
Ananas
Blauwe druiven
Plakjes tomaten
Plakjes komkommer
Zilveruitjes
Augurken etc.

Als hapje

€ 3,75 p.p.

…… Personen

Saladeschotel “MONTEVERDI”
Mooi opgemaakte zalmsalade met een kwalitatieve zeer goede basis
aangevuld met:








KIP/KERRIESALADE
695/134

Zie bovenstaande maar met:
 Extra ruim saladedeeg en
 3 soorten vleeswaren

Als maaltijd

€ 5,95 p.p.

… … Personen

WALDORFSALADE
5000/5001
Saladeschotel “RAVEL”
Rijk gevulde waldorf salade met:







Bleekselderij in partjes
Walnoten
1 soort hazelnoot
Mandarijn
Ananas
Diverse zuren etc.

Als hapje

€ 3,75 p.p.

…… Personen
Zie bovenstaande maar met:

Als maaltijd

€ 6.25 p.p.

 Extra saladedeeg
 2 soorten hazelnoot
 Hapjes gevulde bleekselderij
… … Personen

Als maaltijd

€ 5,95 p.p.

