Verscentrum Sandee
Noordstraat 42
Kamperland

Tel. 0113 -37 16 24
Mail: info@verscentra.nl
Website: www.verscentra.nl

Al onze salades worden ambachtelijk bereid in eigen keuken. U kunt uw bestelling tijdens onze openingstijden afhalen
in onze winkel in Kamperland. Ook is er de mogelijkheid tot afhalen op zon- en feestdagen tussen 12:00 en 12:30 in
onze winkel op afspraak. Voor het bezorgen van uw buffet binnen redelijke afstand berekenen wij 10 euro, buffetten
boven de 125 euro bezorgen wij gratis.

Naam: _________________________________
Woonplaats: ____________________________
Telefoon: _______________________________
Datum: ________________________________
Ophalen/bezorgen*
Royale koude schotels:
Vanaf 4 personen
• Huzaren schotel

Royale visschotel

•
•
•
•
•
•
•
•

Blokjes kaas
Schijfjes Grillworst
Augurkjes in boterhamworst
Hamrolletjes met roomkaas
Gevulde eitjes
Snoeptomaatjes
Komkommer schijfjes
Zoute stengel met rauweham

Prijs per schaal 19,50
per persoon 7,-

(huzarensalade met rauwkost, gevulde eitjes en
diverse vleessoorten)

•

Hollandse Hapjes 8-10 personen:
ca. 40 eenvoudige hapjes voor bij de borrel

per persoon 9,50

(vissalade met ger. Zalm, ger. Paling, makreel, Holl.
garnalen en haring)

Tip: Huzarenschotel & Royale visschotel; beide
schotels royaal belegd met hapjes en
rauwkost. Wit- en/of meergranen stokbrood en
onze eigen kruidenboter.
per persoon 11,50
Nagerecht/ toetjes buffet:
• Fruit salade
• Luchtig toetje vanille of chocolade
• Fruit-fresh
per persoon 2,50

Luxe hapjes 8-10 personen:
ca. 40 luxe hapjes voor bij de borrel
•
•
•
•
•
•
•

Gevulde eitjes
Zoute stengel met zalm
Gerookte paling hapje
Dadel/walnootbrood met blauwe kaas
Gevuld komkommertje
Gevulde pepertjes & luxe olijven
Luxe buitenlandse kaashapjes

Prijs per schaal 29,50
Brood
•
•
•
•

& kruidenboter:
Stokbrood wit
Stokbrood meergranen
Minibolletjes gesorteerd
Eigen kruiden boter

per stuk 1,60
per stuk 1,80
per stuk 0,25
per stuk 0,80

Compleet koud- warmbuffet vanaf 10 personen
Dit complete buffet is zo samengesteld dat u van al het lekkers uitgebreid kunt genieten. U kunt kiezen uit:
Koud buffet:
Toetjes buffet:
• Huzarenschotel met vleessoorten
• Luchtig toetje vanille of chocolade
• Visschotel met diverse vis
• Fruit-fresh
Warm buffet oa. keuze uit:
• Fruitsalade
• Stokjes saté met saus of
Uiteraard krijgt u bij het buffet voldoende
• Gemarineerde drumsticks of
stokbrood, mini bolletjes en eigen kruidenboter.
• Hazenpeper of
• Gegrilde zalmfilets of
De warme gerechten kunnen warm geleverd
worden in warmhoud “Shaving dishes.”
• Warme beenham met cranberrysaus
Uw maaltijd blijft dan ruim 2 uren warm.
Met erbij:
• Rijst of
Speciale prijs per persoon vanaf 17,50
• Cajun aardappeltjes of
• Aardappel gratin of
We kunnen uw buffetten ook voorzien van serviesgoed en
• Pasta of
bestek. Informeert u gerust naar de mogelijkheden…
• Stamppot buffet

