
Al sinds jaar en dag mogen wij de hapjes en salades 
voor vele klanten verzorgen.

Zowel voor thuis als op het werk.
Heerlijke hapjes, met zorg gemaakt. Even iets anders dan

een stukje kaas of worst.
Of wat dacht u van een royaal belegde saladeschotel?

Er zijn vele mogelijkheden, 
huzaren-, zalm- of vissalade.

U kunt niet kiezen? 
Neem dan de combi-salade, dus half vis en half vlees.

 

Hapjes en
Salades

 V O O R  T H U I S  O F  O P  H E T  W E R K  

Bel of kom langs want er zĳn
vele mogelĳkheden. 

We hebben voor elk wat wils!
 

0596 851  902
WWW.CAFETARIAREX.NL

WATERSTRAAT 23 |  9934AP DELFZIJL



30 stuks Vishapjes:

Haring op roggebrood, garnalencocktailtje van Hollandse garnalen,
gerookte paling op brood, 
cupje met roomkaas en gerookte zalm, 
cupje met huisgemaakte tonĳnsalade en dipstokjes, 
komkommer met roomkaas en een jumbo-garnaal

€ 31,50

30 luxe Hapjes                                   
(deze hapjes worden in kleine amuse-glaasjes geserveerd)

Huisgemaakte eiersalade, serranoham met roomkaas en perzik, 
kipspiesjes met saus, garnalencocktailtje, 

 cupje met huisgemaakte tonĳnsalade en dipstokjes, 
stokje met brie, komkommer en walnoot

 

€ 36,00

50 stuks gesorteerde Hapjes:
(vis, vlees en vegetarisch)
o.a. gevuld ei, galiameloen met Spaanse serranoham, kipspiesjes met saus,
brie met walnoot, gevulde wrap, cupje met roomkaas en gerookte zalm,
garnalencocktailtje, cupje met huisgemaakte tonĳnsalade en dipstokjes.

indien gewenst zonder vis, dan vervangen we vishapjes door komkommer met rauwe ham 
en nootjes, mozzarellaspiesjes, worsttorentjes met paprika, kaashapjes, huisgemaakte heksendip met
dipstokjes of leverworsthapje 

€ 47,50



klein  35,00
groot 45,00

Vissalade 
In het midden gebruiken we een lekkere frisse aardappelsalade,
die heel goed past bĳ de verschillende vissoorten zoals gerookte zalm,
makreel en garnalen. 

Huzarensalade
In het midden van de schotel gebruiken we een goed gevulde
huzarensalade. We maken de schotel compleet met diverse
vleesproducten en een garnituur van fruit en zuurwaren. 

klein  31,00
groot 41,00

Zalmsalade
Ook op deze schotel komen vele vissoorten te liggen maar op deze schaal
komt in het midden een rĳk gevulde, huisgemaakte zalmsalade

klein  40,50
groot 50,50

Luxe Visschotel
Op deze schotel komt geen salade in het midden. Maar de naam zegt het
al: LUXE. daarom lekkere Hollandse garnaaltjes in het midden en allerlei
andere vissoorten er omheen, zoals zalm en paling.

klein  42,50
groot 52,50

Combi-salade
We kregen vaak de vraag of we niet een combinatie konden maken van
een schotel mét vlees én vis... Dus bĳ deze! 
Het beste van twee werelden. Aan de ene kant lekkere visproducten met
aardappelsalade en aan de andere kant huzarensalade met vlees.

klein  34,50
groot 44,50



Catering op uw (bedrijfs)locatie
Koud en warm buffet compleet                                                             14,50 per persoon                          
(min 20 pers)
3 huisgemaakte salades (salade met fruit, huzarensalade en eisalade)
Visschotel, vleeswarenschotel, stokbrood en huisgemaakte kruidenboter.
Warme hapjes: gefrituurde kip en gehaktballetjes in pindasaus 
incl stevige wegwerpborden, stevig wegwerpbestek, servetten en bezorging.

Koud en warm buffet de luxe                                                               19,50 per persoon                            
(min 20 pers)
5 huisgemaakte salades (salade met fruit, huzarensalade, eisalade, huisgemaakte
coleslaw en vers fruitsalade)
Luxe visschotel, luxe vleeswarenschotel, stokbrood en huisgemaakte kruidenboter.
Warme hapjes: saté van kippedijen en gebakken zalm
incl stevige wegwerpborden, stevig wegwerpbestek, servetten en bezorging.

In overleg zijn er vele andere mogelijkheden zoals een volledig verzorgde BBQ op locatie,
Hamburgers bakken op locatie,  gebakken vis en kibbeling op locatie..... 
Neem vooral contact met ons op want wij houden wel van een leuke uitdaging!


