Ambachtelijk
assortiment

Ambachtelijk bereide broodjes
1/2 belegd rustiek stokbrood:

Valkenburgs genot
Grottenham, pesto,
sla en zontomaatjes.

5,25
Le France

Vegetarisch
Brie, noten, honing en sla.

5,25

Diep In De Zee

Gezond Met Kaas

Keuze uit:
Krabsalade, tonijnsalade,
zalmsalade of haringsalade.

Vegetarisch
Kaas, komkommer, tomaat,
sla en ei.

Op een bedje van sla.

4,20

4,75
Gezond Met Ham

Ham, komkommer, tomaat,
sla en ei.

4,20
Gezond Met Kip

Kip, komkommer, tomaat,
sla en ei.

4,75
Graag andere wensen, vraag het ons.
Allergieën, meld het ons.

Gezond Met Ham
en kaas
Ham, kaas, komkommer,
tomaat, sla en ei.

4,50

Stoer beleg
Gehaktbal

Gehakt, sla en copacabanasaus.

4,20
Rosbief

Rosbief, sla, truffelmayonaise en
parmazaanse kaasschilfers.

5,25
Filet American

Filet american, ui en ei.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

4,50
War me dranken
Thee
Koffie
Cappucinno
Latte macchiato

Koude dranken

1,80

Coca Cola

2,00

7 Up

1,80
2,00

Fanta

Spa blauw

1,80
1,80
1,80
1,80

Ambachtelijk bereide maaltijden
De maaltijden zijn afhankelijk van het seizoen, en kunnen ook in
buffetvorm geleverd worden. De maaltijden kunnen ook verpakt
worden in 1 persoons porties voor magnetron en/of oven.
- Diverse soorten verse soepen
- Diverse soorten warme en koude wraps
- Aardappelgratin
- Aardappelpartjes
- Krieltjes
- Zuurkoolstampot
- Boerenkool
- Hutspot
- Diverse soorten handgemaakte pasta`s
- Diverse soorten pastasalades
- Spaghetti bolognese
- Lasagne
- Goulash

- Stroganoff
- Chilli con carne
- Chinese kip
- Indische kip
- Kipsaté
- Ketjapballetjes
- Gehaktballetjes in tomatensaus
- Bami
- Nasi
- Kip in paddenstoelensaus
- Kippenragout
- Tete de veau
- Varkenshaas in gouveneursaus
- Varkenshaas in pepersaus
- Limburgs zuurvlees
- Konijn in zuur op Limburgse wijze
- Nagerechten zijn ook mogelijk
op aanvraag

Graag andere wensen, vraag het ons.
Allergieën, meld het ons.

Ambachtelijk bereide buffetten
ffet
Standaard bu

- Hoofdkaas
- Gebakken pastei
- Gebraden gehakt
- Beenham
- Gebakken spek
- Rauwe ham
- Paté
- Kaas
- Uitjes Monegask
- Stroop, mosterd en boter.
- Diverse soorten brood en stokbrood

- Koude schotel
- Gevulde tomaat
- Gevuld eitje
- Hamrolletje
- Kipfilet
- Casselerrib
- Rauwe ham
- Cocktailsaus
- Uitjes Monegask
Gegarneerd met fruit.
Per persoon

7,50

kket
Aanvullend pa
Stokbrood met kruidenboter

2.75

Rauwkostsalade

1.75

Tonijnsalade

1.85

Zalmsalade

1.95

Krabsalade

2.05

Franse kaasschotel

5.95

Visschotel

Boerenbuffet

Dagprijs

Per persoon

9,95

Warme maaltijden
kunnen ook in buffetvorm
verzorgt worden met
salades, stokbrood of
aardappelgratin voor
9.95 p.p. Wegwerpservies
(bord, mes, vork, lepel en
servetten) 0.50 p.p.

Ambachtelijk bereide hapjes
naturel
Hapjesbuffet

de luxe
Hapjesbuffet

- Gebraden gehaktballetjes
- Kipknots
- Mini kipsaté
- Rauwkostsalade
- Eiersalade
- Selderijsalade
- Tonijnsalade
- Kaasprikker
- Worstprikker
- Tomaat, mozzarella prikker
- Olijven

- Gebraden gehaktballetjes
- Kipknots
- Mini kipsaté
- Rauwkostsalade
- Vleessalade
- Kipsalade
- Zalmsalade
- Kaasprikker
- Worstprikker
- Tomaat, mozzarella prikker
- Brie, druiven prikker
- Olijven
- Sneetje brood met rauwe ham
- Sneetje brood met hoofdkaas
- Sneetje brood met gehakt
- Wrap met gerookte zalm
- Wrap met kip

Wordt verzorgt met
stokbrood, kruidenboter,
pesto en tapenade.
Per persoon

10,95

Wordt verzorgt met
stokbrood, kruidenboter,
pesto en tapenade.
Per persoon

15,95

culinair
Hapjesbuffet
- Gebraden gehaktballetjes
- Kipknots
- Mini kipsaté
- Mini scampi-spies
- Rauwkostsalade
- Vleessalade
- Krabsalade
- Kipcocktail
- Garnalencocktail
- Kaasprikker
- Worstprikker
- Tomaat, mozzarella prikker
- Brie, druiven prikker
- Olijven, zongedroogde tomaatjes en
gevulde peppadew
- Sneetje met rauwe ham
- Sneetje met hoofdkaas
- Sneetje met beenham
- Kaasplankje gevuld met franse kazen
- Pateplankje met diverse soorten paté
Wordt verzorgt met
stokbrood, kruidenboter,
pesto en tapenade.
Per persoon

19,95

Dit alles wordt verzorgt met servetten
en prikkers aangezien er geen bestek
nodig is voor dit buffet, het wordt
zo bereid dat de gasten het in één
keer kunnen pakken. Er worden kleine
schaaltjes bij geleverd voor het op
te dienen. Andere variaties mogelijk
in overleg. Te verkrijgen vanaf 15
personen. Bezorging aan huis 15.00
euro en vanaf 25 personen worden er
geen extra kosten in rekening gebracht.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

LOUIS VAN DE MAESENSTRAAT 1 - VALKENBURG
TELEFOON 043 6012 413 - www.slagertraiteurvalkenburg.nl
Druk- en zetfouten voorbehouden.

