Catering2010
2019
Kerst

Slagerij Lotgering

.

Van Hardenbroeklaan 17
3981 EN Bunnik
Tel: 030-6562550

prijzen per 01-01-2019
www.slagerijlotgering.nl

Naam:
Tel:

Prijzen zijn inclusief bruikleen maar exclusief € 25,- borg

Datum bestelling:

Luxe opgemaakte schotels

Specialties

Vleessalade schotel v.a. 4 pers.

Party-pan

250 gram salade + garnituur van luxe vleeswaren uit eigen
keuken zoals: rookvlees, pepercervelaat, rauweham.

6 soorten, 140 stuks totaal: 25 mini sate + 25 snackballetjes in
ketjapsaus en 25 naturel + 15 kipkluifjes + 25 grillworst naturel en
25 kaasgrillworst.

Prijs

p.p € 7,95

Prijs

per pan € 52,50

Zalmsalade schotel v.a. 4 pers.

Tapas plateau

250 gram salade + garnituur van zalm,paling,garnalen en
krabsticks

Uitgebreid assortiment van 32 verschillende koude lekkernijen
gepresenteerd op een houten plateau. Kijk op onze site voor meer
informatie. Kleine plank: 8 ps. Grote max 12 ps.

Prijs

p.p € 13,50

Prijs: resp. kleine plank / grote plank

€ 120.-

€ 170,-

Kaas schotel

Speenvarken van het spit

Oude kaas, jonge kaas, leidse kaas, brie, vruchten en noten.

Pork-Best speenvarken, gegaard en op smaak gebracht in onze
professionele rookkast.

Prijs

p.st. € 22,50

Prijs met personeel tijdens feest € 350,- Prijs

p. st. € 225,00

Hapjes schotel 30 st. of 50 st.

Warme beenham met saus

Baconrolletjes, gevulde tomaten, ei rookvlees, kip met kers en
cervelaat met kaascreme.

Ambachtelijk gemaakte been- of achterham, warm gepresenteerd in
een professionele klem met slagersmes.

Prijs: resp. 30 st. / 50 st.

39.50 €59,50

Prijs

Warm in au bain-marie pan

Bufetten

Gehaktballetjes in saus v.a. 50 st.

Warme bufetten v.a. 15 pers.

Ambachtelijk gemaakte gehaktballetjes gekruid en warm in saus.

Vraag naar de mogelijkheden bij onze slager.

Prijs

p. pan € 37,50

Prijs

Kipsaté in saus v.a. 15 porties

Koude bufetten v.a. 20 pers.

Warme kipsaté in satésaus.1 portie heeft drie stokjes.

Vraag naar de mogelijkheden bij onze slager.

Prijs

Soepen

p. portie € 2,95

v.a. 10 pers.

Prijs

p. st. € 135,00

Op aanvraag

Op aanvraag

Stamppot buffet v.a. 10 pers.

Ambachtelijk gemaakte soepen zoals: Erwtensoep, Kippensoep,
Tomatensoep, Uiensoep, Bospaddestoelensoep,
Ossenstaartsoep, Bruine bonensoep, Aspergesoep en
Groentesoep.
Prijs

Vraag naar de mogelijkheden bij onze slager.

v.a. p.p € 3,95

Kijk voor meer informatie op www.slagerijlotgering.nl of stel uw vragen aan onze slager

Prijs

8,75

