Salades & Schotels

Datum van levering
Bedrijfsnaam
Adres & postcode
Telefoon
Contactpersoon
E-mailadres
Gewenste levertijd

Prijs p/s Aantal
€ 10,10
Zalmsalade opgemaakt met diverse soorten gerookte vis en Stellendamse garnalen geserveerd met cocktailsaus € 14,35
Kip kerrie salade opgemaakt met ananas en gerookte kipfilet
€ 9,30
Koude pasta salade met gerookte kipfilet en pijnboompitten
€ 9,30
Aardappelsalade met bieslook, augurk en uitgebakken spekjes
€ 8,70
Salade Caprese met mozzarella, tomaat, basilicum, pijnboompitten, rucola en pecorinokaas
€ 8,70
Salade gorgonzola met slamix, witlof, gorgonzola, peer, Coppa di Parma en walnoot
€ 9,30
Boerensalade met komkommer, tomaat, paprika, rode ui en kruiden feta
€ 6,65
Vers fruitsalade : mooi assortiment seizoens fruit
€ 6,65
Vitello Tonato kalfs rosbief geserveerd met o.a. tonijnmayonaise, kappertjes, olijven, rucola en rode ui (400 gram) € 44,00
Runder carpaccio geserveerd met truffel mayonaise, pecorinokaas, pijnboompitten en rucola (400 gram)
€ 44,00
Gerookte zalmfilet geserveerd met gegrilde groene asperges en mierikswortel mayonaise (400 gram)
€ 44,00
Charcuterie Spaanse en Italiaanse ham en worst, 6 soorten (600 gram)
€ 46,75
Kaas plateau met Hollandse kazen of buitenlandse kazen geserveerd met truffel-honing,
€ vijgencompote en dadel/notenbrood vanaf 4 soorten (400 gram)
€ 39,50
Huisgemaakte pikante tonijnsalade met o.a. kappertjes, rode ui, tomaat en Spaanse peper (200 gram)
€ 5,35
Huis gemaakte eiersalade met kerrie en bieslook (200 gram)
€ 5,35
Filet American met rode ui en kappertjes (200 gram)
€ 5,35
Kipborrel hapjes gemarineerd met honing
€ 0,95
Runder gehaktballetje met zongedroogde tomaat
€ 0,80
Borrel saucijsjes
€ 0,85
Quiche diverse variaties vanaf
€ 3,50
Mix van gemarineerd olijven (200 gram)
€ 6,65
Geroosterde amandel (200 gram)
€ 6,65
Huis gemaakte soepen, diverse variaties 1 liter vanaf
€ 10,50
Stokbrood (440 gram )
€ 2,75
Breekbrood
€ 2,99
Huisgemaakte olijven tappenade (200 gram)
€ 6,40
Huisgemaakte tappenade van zongedroogde tomaat (200 gram)
€ 6,60
Huisgemaakte kruidenboter (200 gram)
€ 5,35
Huisgemaakte aioli (200 gram)
€ 5,35
Boeren roomboter (200 gram)
€ 3,99
Huisgemaakte boterkoek (800 gram)
€ 11,40
Huisgemaakte chocolade brownie met vijgen en pecannoten (800 gram)
€ 16,70
Salade en schotels te bestellen vanaf 6 personen

Rundvlees salade opgemaakt met verschillende soorten vleeswaren en paté

U kunt de ingevulde bestellijst mailen naar info@clubsandwich.net.
Zodra wij deze hebben ontvangen ontvangt u van ons een bevestiging.
Mocht u vragen hebben kunt u ons ook bereiken op 0181-481115.
Kortom clubsandwich ontzorgt !

