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*Vissalade:  
In het midden van de schotel gebruiken we een lekkere frisse Kartoffelsalade, die heel goed past bij de 
verschillende vissoorten zoals bv gerookte zalm, haring, makreel en garnalen 
*Huzarensalade:  
In het midden van de schotel gebruiken we een goed gevulde huzarensalade met uitsluitend rundvlees.  
We maken de schotel compleet met diverse vleesproducten en garnituur. 
*Zalmsalade:  
Ook op deze schotel komen vele vissoorten te liggen maar op deze schaal komt in het midden een rijk 
gevulde zalmsalade. 
*Luxe Visschotel:  
Op deze schotel géén salade in het midden, maar de naam zegt het al; LUXE. Daarom lekkere Hollandse 
garnalen in het midden en allerlei vissoorten er omheen. 
*Combi-salade:  
Het beste van twee werelden. Op de ene helft lekkere visproducten met kartoffelsalade en op de andere 
helft huzarensalade met vlees, fruit en andere garnering. 
*Vishapjes:  
Haring op roggebrood, Hollandse garnalen, gerookte paling, gerookte zalm en tonijnsalade.  
De schaal bestaat uit minimaal 25 hapjes en zijn per 5 bij te bestellen. 
*Eenvoudige hapjes:  
Wrap met ham, brie met walnoot, gevuld ei, kipspiesje met saus, meloen met ham 
De schaal bestaat uit minimaal 25 hapjes en zijn per 5 bij te bestellen. 
*Luxe hapjes: deze hapjes worden in amuse glaasjes geserveerd. Eisalade, ham met roomkaas en perzik, 
kipspiesje met saus, garnalencocktailtje, tonijnsalade. De schaal bestaat uit minimaal 25 hapjes en zijn per 
5 bij te bestellen. 
*Gesorteerde hapjes: Gevuld ei, meloen met ham, kipspiesje, brie, gevulde wrap, paling, 
garnalencocktailtje, tonijnsalade. Deze schaal bestaat uit 50 hapjes. 
* Tapasschaal: brood met kruidenboter, dipstokjes, huisgemaakte tonijnsalade, spiesje van 
mozzarella/tomaat/basilicum, gevulde wrap, meloen met ham, olijven, kipspiesjes, eisalade, tortillachips 
met salsa. Alles mooi geserveerd. Garantie voor een gezellige avond. Er zijn twee formaten, klein voor 2 
personen en groot voor 4 personen. U kunt per schaal bestellen. De prijs is per schaal. 
*Gourmetschotels: Op de gourmetschotel met vis o.a. de volgende producten; Scampi’s, kabeljauw, zalm, 
tonijn, met 3 heerlijke sausjes erbij. 
Op de gourmetschotel met vlees o.a. de volgende producten; biefstuk, varkensvlees, kipfilet, mini-slavink, 
mini-hamburger met 3 lekkere bijpassende sausjes.  
De prijs is per persoon en is te bestellen vanaf twee personen. U kunt per persoon bij bestellen. 
*Ovenschotels: Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we deze keer gemeend om kant en 
klare ovenschotels te maken. Deze hoeft u slechts een kwartiertje in de oven te zetten voor het beste 

resultaat. U zet de oven aan en wij doen de rest! 😊 
*Voorgerechten:  
goed gevulde huisgemaakte Kippensoep of Tomatensoep. Alleen even verwarmen in een pannetje op het 
vuur of kort in de magnetron. 
De garnalencocktail is serveerklaar. Heerlijke vers gepelde garnalen met een blaadje sla en een beetje saus. 
De mini-visschotel is een combinatie van garnalen, zalm en paling met een lekker sausje.  
 


