
 

 



  

Vleeswaren- en worstschotels 

Tapas Trio     3 x 50 gram  6,95 

Selectie van 3 soorten uit: 

Parma, Serrano, San Danielle, Sopressa, Truffelsalami, 

Salami Milanese 

 

 

 

Tapas Trio Livar    3 x 50 gram  7,95 

Coppa, Kloosterham en Monastero 

 

 

 

 

Tapas Rondje    7 x 50 gram  16,95 

Parma, Serrano, Truffelsalami, Sopressa, Salami Milano, 

Spianata 

 

 
 
 
 
 
Worst Rondje    6 soorten 29,95 
 
6 soorten worst uit eigen worstmakerij: 
Grillworst naturel, Grillworst met kaas, Gekookte 
metworst, Leverworst, Boerenmetworst en Ossenworst. 
Totaal 60 stuks per schaal. 
 

Naast deze standaardselecties kunt u natuurlijk ook zelf 

een selectie maken uit ons ruime vleeswaren- en 

worstassortiment. Wij snijden graag Nederlandse en 

Buitenlandse vleeswaren voor u af! 



  

Warme hapjes 

Party Pan XL     per pan  67,50 

30 balletjes, 30 pincho's, 30 kipfkluifjes, 25 plakjes 

grillworst, 25 plakjes gekookte worst, 25 stukjes spareribs 

(Borg per pan 35,00) 

 

 

 

 

 

 

Kipsaté in satésaus    40 stuks 70,00 

40 voorgegaarde kipsatés met satésaus in een au bain-

marie.  

Inclusief branders  

(Borg 35,00)  

 

 

 

 

 

 

 

Warme pannenfeest! 

Naast de Party Pan XL hebben wij ook kleinere pannen met een soort snack! 

(Borg 30,00) 



 

 

Salades en de Smulsteen 

Runvlees Huzarensalade   per persoon  7,50 

Met luxe garnering. Per persoon +/- 300 gram. 

Verkrijgbaar vanaf 2 personen. 

 

 

 

Huzarensalade ‘Standaard’  per schaal  37,50 

Schaal met 2,5 kg huzarensalade. 

Gegarneerd met ei en paprika.  

 

 

 

Party salade     per schaal  15,00 

Schaal met zeven soorten salades: 

Vleessalade, Ham-prei salade, Ei-bieslook salade, Kip-

kerrie salade, Selleriesalade, Grillsalade, Gyrossalade  

 

 

 
De smulsteen 

De met vlees en groente gevulde steen wordt op authentieke Bulgaarse wijze, in één keer in de 

oven op 180° C en in 25-30 minuten, gegaard. Door de bijgeleverde houders kan de steen op tafel 

gepresenteerd worden. Zo kunt u direct aan tafel genieten van een complete, sfeervolle, 

ambachtelijke en verse maaltijd. De feestelijke Smulsteen is ook ideaal als alternatief voor 

gourmetten. 

 Smulsteen Mixed Grill  per steen 27,95 

3 x 400 gram biefstuk, varkenshaas en kipfilet. 

(Borg 15,00)  
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