Receptie, bruiloft, jubileum of verjaardag?
Lunch of gewoon een feestje?
Wij helpen u graag bij de culinaire invulling. Wat te denken van
feestelijke borrelhapjes - warm of koud-, royaal opgemaakte
saladeschotels, een lust voor het oog! Of de beste lekkernijen
voor een uitgebreide lunch. Maar ook warme beenham en de
heerlijkste warme en koude buffetten behoren tot de mogelijkheden. U kunt ook voor een barbecuefeest kiezen. Hoe groot
of klein uw feest, wij verzorgen de inwendige mens. Prikt u
dus vast een datum, dan regelen wij de rest!
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Buffetten vanaf 20 pe

Saladeschotels
Brunchsalade

Per persoon

495

Scharreleisalade

Per persoon

495

Aardappelsalade

Per persoon

425

Zalmsalade

Per persoon

675

Griekse salade

Per 100 gram

165

Pastasalade

Per 100 gram

1

Auberginesalade

Per 100 gram

199

Couscous salade

Per 100 gram

149

55
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Voor saladeschotels gaan wij uit
van 300 gram salade per persoon,
exclusief garnering.
De salades worden van 4 personen
opgemaakt op een zwarte schaal,
rijkelijk gegarneerd en verpakt
in een luxe doos.

Voor afbeeldingen van onze hapjesschalen
en saladeschotels, zie onze website:
www.janmager.keurslager.nl
en www.donemilio.nl

Jan Mager, keurslager
Koopmansplein 16, Assen, tel. 0592 – 310078
www.janmager.keurslager.nl

Jan Mager, keurslager
Koopmansplein 16, Assen
Tel. 0592 – 310078
www.janmager.keurslager.nl

Warm & koud buffet

Hapjesschaal nr. 1

(vanaf 20 personen)
Keuze uit:
• Diverse soorten salades
• Saté
• Spareribs
• Diverse soorten
gegrilde balletjes
• Broodje beenham

• Boterhamworst met
augurk
• Kaas met fruit
• Knabbelworst
• Zeeuws spek
• Mini saté
• Cervelaatworst met
brunchsalade

1150

Prijs per persoon vanaf
(uw keuze bepaalt de prijs)

Tapasbuffet
In combinatie met warm & koud buffet
(vanaf 20 personen)
Keuze uit bovenstaande gerechten aangevuld met
bijv. tagliatelle, scaloppa, lasagne, Turkse broden,
Griekse salade, roomkazen, albondigas, pesto,
tapenade, gegrilde champignons etc.

Stamppotbuffet
(vanaf 20 personen)
• Keuze uit 3 soorten stamppot: hutspot,
boerenkool , zuurkool, andijviestamppot
• Spekjes, rookworst en verse worst
• Diverse soorten zuur
Prijs per persoon vanaf

1150

1150

Prijs per persoon vanaf
(uw keuze bepaalt de prijs)

(vanaf 20 personen)
• O.a. nasi, bami, witte rijst
• Babi pangang
• Saté
• Ajam pangang
• Kip curry
• Indische balletjes in zoetzure saus
• Atjar
• Kroepoek
• Satésaus

(vanaf 20 personen)
Diverse soorten olijven, peppadews, dadels met
spek, diverse soorten brood (o.a. olijvenbrood,
Turks brood, boeren bruinbrood etc.), diverse
soorten roomkaas, tapenade, pesto, Griekse salade,
couscous, auberginesalade, pastasalade, diverse
soorten buitenlandse worst & kaas, ansjovisspiesjes,
diverse soorten spiesjes, garnalen in knoflookolie.

Het buffet wordt geserveerd in Spaanse aardewerk,
zodat wij uw feestje gelijk een mediterraan tintje geven!

1250

• Rookvlees met ei
• Indische balletjes
• Kaas met fruit
• Leverworst
•	Ham, petrella en
bieslook

•	Cervelaat met
brunchsalade
• Katenspek met ananas
• Mini saté
• Gegrild spek

2595

Snackschotel

Ook kunnen wij diverse warme gerechten voor u
verzorgen, bijvoorbeeld diverse soorten tagliatelle,
scaloppa, lasagne, gegrilde champignons in aioli,
albondigas, tapas partymix etc.

Prijs per persoon vanaf
(uw keuze bepaalt de prijs)

Hapjesschaal nr. 2

Hapjesschaal nr. 3
Tapasbuffet

Chinees-Indisch buffet

2395

1150

Prijs per persoon vanaf
(uw keuze bepaalt de prijs)

• Indische balletjes
• Satéballetjes
• Bamiballetjes
• Honey pops
• Bakje shiskebabsaus

• Cervapçiçi
• Mini saté
• Sjoelstenen
• Stukjes spek
• Zeeuws spek

2595

Luxe hapjesschaal
• Gevulde eieren
• Haring op roggebrood
•	Gerookte zalm op
tramezzini brood
•	Cups gevuld met filet
Americain
•	Hapje met gerookte
zalm

•	Hapje met gerookte
paling
•	Tomaatjes gevuld met
tonijn
•	Tomaatjes gevuld met
brunchsalade

6150

Tapasschotel
• Cervapçiçi
• Tapastorentjes
• Salamipuntjes
• Kaas met olijf
• Gevulde wraps
•	Dadels met walnoot en
kokos
• Peppadews

• Olijvenspiesjes
•	Gerookte kip, basilicum
en ananas
•	Spiesje met abrikoos en
dadel
•	Spiesjes met tomaat,
basilicum en mozzarella

2595

Vegetarische hapjesschaal
•	Spiesjes met dadel en
• Peppadew
abrikoos
• Olijvenspiesjes
•	Vegetarische
• Kaas met olijf
•	Dadels met walnoot en tapastorentjes
• Blokjes Italiaanse kaas
kokos
•	Spiesjes met tomaat,
basilicum en mozzarella

2595

Alle schalen gaan per 50 stuks, opgemaakt op
zwarte schaal en verpakt in een luxe doos!
Voor afbeeldingen van onze hapjesschalen en saladeschotels, zie onze website
www.janmager.keurslager.nl
en www.donemilio.nl

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggesties en zijn geen exacte weergave van ons assortiment.

• Stokbrood met
kruidenboter
• Gegrilde drumsticks
• Diverse sauzen
• Gesneden rollade

• Ham met petrella en
bieslook
• Droge worst
• Leverworst
• Grillworst

