Luxe 15,00 per schaal

Extra’s:
Carpaccio salade
Garnalen salade
Kip salade
Tomatensoep 500ml
Stokbrood met kruiden crème

Blokjes belegen kaas 8st
Ham/asperge rolletjes 8st
Parmaham rolletjes 8st
Mini gehaktballetjes 6st
Mini kipspiesjes 6st
Satésaus

6,50
6,50
6,50
5,00
4,50

Tuinkruiden – knoflook - pomodori

Een borrelschaal is voor 2 á 3 personen

Mini appelflapjes
2 voor 1,50
Mousse aardbei of chocola
2 voor 3,50
Tiramisu
2 voor 8,00
Voor oud & nieuw:
Oliebollen
12 stuks
6 stuks
Appelbeignets
10 stuks
5 stuks

1,00
2,00
4,50
Ook voor de feestdagen staan wij
graag voor u klaar.
10,00
5,00
10,00
5,00

6,50

Bestellingen doorgeven voor:

8,50

Sinterklaas 1 december
Kerst 20 december
Oud & Nieuw 20 december

Asperge in ham - gevuld ei Ananas – salami met kruidencrème

Vlees

Gevuld ei – Salami met kruidencrème –
pulled pork - Pulled chicken – asperge in ham

Vis

U kunt een keuze maken uit de
verschillende schalen of zelf iets
samenstellen.
Uw bestelling kunt u doorgeven bij ons in
de zaak of via bezorgland.nl/feestdagen
(online vanaf 25 november)

Koude schotels
prijzen per persoon
Standaard

Hiervoor hebben wij een uitgebreide keuze
uit hapjes, koude schotel e.d.

9,50

Gevuld ei en tomaat – ananas – zalm
Garnalen – rivierkreeftjes – paling

Mocht u iets niet lusten/willen op de koude
schotel passen wij dit graag voor u aan.

013-508 1701
info@fresh-made-food.nl
www.fresh-made-food.nl
Geopend:
Maandag t/m donderdag 11.00 – 19.00.
Vrijdag t/m zondag 11.00 – 20.00
Dinsdags gesloten

Bestellingen ophalen:
Sinterklaas 5 december
Kerst 24 december
Oud & Nieuw 31 december
In overleg bezorgen wij ook uw bestelling
gratis

Hapjesschalen
Standaard 5,50 per persoon

□Gevuld ei
□Gevuld tomaat
□Kaasblokje met ananas
□Leverworst (per 2 plakjes)
□Geldersenworst (per 2 plakjes)
□Salami (per 2 plakjes)
□Ham-Asperge
□Tomaat-Mozzarella
□Salami-Augurk
□Salami-Kruidencrème
□Ham-Kruidencrème
Vlees 7,50 p.p.

□Gevuld ei
□Gevuld tomaat
□Kaasblokje met ananas
□Ham-Asperge
□Salami-Augurk
□Ham-Kruidencrème
□Wrap Pulled Pork
□Mini Gehaktbal Satésaus

□Cocktail salade Pulled Pork
□Cocktail salade Carpaccio

Vis 7,00 per persoon

□Gevuld ei
□Gevuld tomaat met tonijn
□Kaasblokje met ananas
□Tomaat-Mozzarella
□Wrap Zalm
□Sandwich Zalm
□Roggebrood – Brie – Walnoot
□Cocktail salade Zalm
□Cocktail salade Tonijn

(afbeelding schaal voor 2 personen)
Kip 7,00 per persoon

□Gevuld ei
□Gevuld tomaat
□Kaasblokje met ananas
□Tomaat-Mozzarella
□Wrap Kip
□Sandwich Kip
□Mini Kipspies Satésaus
□Roggebrood – Brie – Walnoot
□Cocktail salade Kip

Borrelschalen
Standaard 12,50 per schaal
Blokjes kaas 8st
Plakken Gelderse worst 8st
Plakken cervelaatworst 8st
Plakken leverworst 8st
Stokbroodje wit of bruin
met kruidenboter

