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Huisgemaakte borrelsalade met garnituur, per 1.000 gram 
 Aardappelsalade     28,50 
 Huzarensalade     28,50 
 Kipsalade      29,50 
 Zalmsalade     29,50 

 

 

Huisgemaakte salade met garnituur, vanaf 4 personen, prijs per persoon 
 Aardappelsalade         9,00 
 Huzarensalade         9,00 
 Kipsalade      12,75 
 Zalmsalade     14,75 

 

 

Lekker voor bij de salade 
 Stokbrood, vers afgebakken     3,75 
 Olijvenstokbrood, vers afgebakken    3,95 
 Uienstokbrood, vers afgebakken    3,95 
 Pepperoni stokbrood, vers afgebakken    3,95 
 Kruidenboter, eigen recept     3,00 
 Huisgemaakte kruidendip     3,00 

 

   

  Saladeplank 
Geniet van onze gevarieerde en rijkgevulde saladeplank met luxe hapjes aangevuld met diverse 
heerlijkheden, olijven, fruit, groenten, dips en stokbrood.  
Onze planken zijn onder andere gevuld met huisgemaakte salades; 
 Aardappelsalade  
 Huzarensalade 
 Kipsalade  
 Zalmsalade 
 Kip-kerriesalade 
 Eiersalade 
 Pastasalade 
 Gerookte zalm 
 Makreel 
 Wrap gevuld carpaccio 
 Wrap gevuld met gerookte kipfilet  
 Gemarineerde olijven 
 Dip groenten 
 Tomaatjes 
 Druiven 
 Ailoli 
 Tapenade 
 Augurkjes 
 Amsterdamse uitjes 
 Verse roomkaas 
€ 16,75 per persoon. De saladeplank is te bestellen vanaf 10 personen 
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 Logistiek  
Logistiek binnen Hoogeveen € 15.00, buiten Hoogeveen € 1.50 per kilometer 
Retourneren gelden dezelfde voorwaarden. 
 
 

Speciale wensen 
We hebben ook ruime kennis en ervaringen met het bereidingen van diverse diëten en allergieën 
waaronder glutenvrij, lactosevrij, zoutarm, vegetarisch, etc. deze producten worden door ons met 
de grootste mogelijke zorg afzonderlijk van de rest van de andere bestellingen bereidt. De 
producten kunnen indien nodig afzonderlijk worden geserveerd. Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden en eventuele meerprijs. We gaan graag voor u aan de slag! 
 
 

Diëten en allergenen 
 Zijn er gasten die een dieet, natrium of gluten vrij zijn laat het ons vroegtijdig weten. 
 Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten. 
 

 
 
 

Opmerkingen 
De werkelijke bedragen worden aan uw keuze na afloop van uw evenement gefactureerd : 
 Het werkelijke aantal gebruikte drankjes, 
 Het consumptieve gedeelte op basis van ons afgesproken aantal personen, 

dat uiterlijk 3 werkdagen van te voren bij ons bekend is gemaakt anders wordt 
uitgegaan van het aantal gasten dat is opgenomen in de offerte. 

 
 

Leveringsvoorwaarden  
 Prijzen; inclusief 9% & 21% BTW. 
 Betaling; a contant bij aflevering bij logistiekmedewerker, is geen PIN mogelijkheden. 
 Opmerking; schade en / of manco is voor rekening van de opdrachtgever. 
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Algemene voorwaarden 
Op alle reserveringen en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van ‘vanregteren vof’  
van toepassing. In deze voorwaarden zijn de annuleringsvoorwaarden opgenomen.  
Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.  

 
 


