PARTY

hapjes
Luxe hapjes (vanaf 15 stuks)
Koude hapjes luxe opgemaakt.
Per hapje

Standaard hapjes (vanaf 15 stuks)
Koude hapjes uit eigen worstmakerij!
Per hapje

050
Gourmet/
Steengrill

Worstschotel
Plank met plakjes worst
uit eigen worstmakerij

folder

100

Culinair

50 stuks

25

00

Biefstuk,varkensschnitzel,kipfilet,
2 slavinkjes, 2 hamburgertjes.
250 gram per persoon

598

Luxe
Kogelbiefstuk, Kalfsoester, Varkenshaas,
2 kip bacon, 2 mini cordon bleu, 2 tartaartjes
300 gram per persoon

845

Kids
Kipfilet, 2 slavinkjes, 2 hamburgertjes,
2 minifrikandelletjes
Per persoon

Warme hapjes
pan rond
Gemengde warme hapjes in
elektrische ronde pan
-makkelijk warm te maken-

2950
50
100 stuks 39
50
150 stuks 59
75 stuks

450

DE MOOISTE FEESTEN BEGINNEN BIJ
KEURSLAGER BURGGRAAF

Burggraaf, keurslager
Zandstraat 6, Culemborg
Tel. 0345-51 25 09
info@burggraaf.keurslager.nl
www.burggraaf.keurslager.nl

Opgemaakte
salades
vanaf 2 personen.

Rundvleessalade ‘Luxe’
Luxe opgemaakte rundvleessalade met
vleeswaren, rauwkost, ei en fruit.
Per persoon

525

Rundvleessalade ‘Standaard’
Opgemaakte salade met rauwkost,
tomaat en ei.
Per persoon

325
Nasi-Bami buffet

Zalmsalade ‘Luxe’
Luxe opgemaakte zalmsalade met diverse
soorten verse vis en garnaaltjes.
Per persoon

750

Zalmsalade ‘Standaard’
Opgemaakte zalmsalade me rauwkost,
tomaat en ei.
Per persoon

425

- Nasi / bami
- Babi pangang
- 2 stokjes kipsaté in saus
- Atjar
- Kroepoek.
- Porseleinen borden
- Bestek
Per persoon

Erwtensoep
buffet
Erwtensoep uit eigen keuken,
roggebrood met katenspek.
Per persoon

950

395

Warme saté
in saus
2 stokjes kipsaté warm in satésaus
Per persoon

295

Warme Beenham
Stamppotbuffet
Hutspot-, zuurkool-, boerenkool-,
andijviestamppot, rookworst,
gehaktballen en spek.
Met jus, zuren, mayonaise en mosterd.
U kiest een selectie.
(vanaf 15 pers.)
Per persoon

950

Grote ham in klem met
honing-mosterdsaus!
voor ± 30 personen

9000

Barbecue?!
Neem een kijkje in onze speciale
barbecuefolder! Vraag ernaar in
de winkel.

Groot
feest?!

In samenwerking
met
Drost catering&ve
rhuur
kunnen we u een
zeer compleet pa
kket
aanbieden van
bijvoorbeeld sta,
biertafels, glaswer
k,
tentverhuur, etc.

