Hapjesfeest
Heeft u maar een paar hapjes nodig, of wilt u een aanvulling op
uw bestelling, maak dan een keuze uit onze meest verkochte
hapjes.

Kookworst		Gevuld ei
per bakje € 3.95 per bakje  € 4.75

Kaasblokjes		
per bakje  € 2.75

HAPJES &
SALADES
Leverworst
per bakje  € 2.95

Gehaktballetje		
per bakje  € 3.25

Boterhamworst
met augurk
per bakje € 2.50

Uit de keuken van uw Keurslager

smaakvol heerlijk
samen genieten
Ham aspergerolletje
per bakje  € 3.95

Grilworst		
per bakje  € 3.45

Nog niet kunnen vinden wat u zoekt, kijk dan eens in onze
folder: “Broodjes & Buffettenfolder”
Of op www.harmsen.keurslager.nl

lekker

gevarieerd

voor ieder wat wils

dagvers

pure smaken

• Hapjes en salades minimaal 24 uur van tevoren bestellen
• Bezorgen kan alleen in overleg, kosten afhankelijk van de
afstand
• Voor sommige schalen rekenen wij statiegeld
• Afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van
hetgeen u ontvangt.

Harmsen, vlees & maaltijden
Dorpsstraat 6a, Diepenveen
T. (0570) 59 12 75
info@harmsen.keurslager.nl
www.harmsen.keurslager.nl

Harmsen,
vlees & maaltijden
Lekker, vers én gezond!

HAPJESSCHOTELS

SALADES

Vanaf 8 personen, 4 hapjes per persoon

(minimaal 4 personen)

Eenvoudige hapjes

p.p.

325

Leverworst, grilworst met kaas, kookworst,
hamrolletje met asperge, boterhamworst met augurk,
gehaktballetje, blokje kaas.

Luxe hapjes 		

Rundvleessalade
Kartoffelsalade

p.p.

425

Gevuld eitje, kipcocktail, grillworst met brie,
tomaatje gevuld met ham/preisalade,
carpacciolepel, broodje beenham met beenhamsaus.

Borrelplankje

p.p.

295

		

p.p.

450

Gerookte paling op stokbrood, haring op roggebrood,
gerookte zalm op stokbrood, cupje gevuld met
garnalen, tomaatje gevuld met tonijnsalade.

Tapasschaal (vanaf 4 personen)

p.p.

Electrische pan met 4 soorten snacks.
Grillworst, Indisch gehaktballetje, kipkluifje
en een spare ribbetje.
2 bakjes saus.
Pan in bruikleen.

80 stuks

		

		

Rundvleessalade opgemaakt in bowl. Afgegarneerd met ei,
tomaat en komkommer.

SALADES
(minimaal 4 personen)

Salade populair

		

p.p.

595

Rundvleessalade met halve eitjes en ham/asperge rolletjes,
cervelaat en gebraden gehakt.
Afgegarneerd met sla en zoetzuur.

600

Een selectie van mooie buitenlandse vleeswaren
Parmham, Cacciatore, Serranoham, Pancetta,
Spianata Romana, Chorizo, Olijven, peppasweet,
pommodori-tomaatjes.

Snackpan

325
75
p.p. 3
50
p.p. 5
75
p.p. 3
p.p.

Zalmsalade 		
Russisch ei

Schaaltje gevuld met blokjes kaas, grillworst,
fijne leverworst, gekookte worst, droge worst,
ossenworst met Amsterdams uitje, Diepenveense mosterd.

Vishapjes

Salades opgemaakt in bowl met een lichte garnering

Salade speciaal

		

p.p.

695

p.p.

795

Rundvleessalade met gevulde eitjes,
ham/aspergerolletjes, gegrilde kipfilet, coburger ham,
varkensfricandeau en domschinken.
Afgegarneerd met wat sla en zoetzuur.

4000

Salade Hors-d’oeuvre

Rundvleessalade met gevulde eitjes, gevulde tomaatjes,
beenham, runderrollade, varkensrollade, rauwe ham,
paté en nagelholt.
Afgegarneerd met sla, zoetzuur.

VISSALADES
(minimaal 4 personen)

Vissalade

		

Fijne zalmsalade met garnalen, krabsticks,
gerookte zalm, gerookte paling en zalmspiesjes.
Afgegarneerd met sla, zoetzuur.

p.p.

795

