Schotels
Vleeskistje

Dit kistje bevat: huzarensalade, meloen
met ham, carpaccio, kipspiesjes, gerookte
kipfilet, gehaktballetjes, roompatè met
veenbessensaus, ham-asperge, cervelaat
met augurk, vleessalade, stoofpeertjes
en gevulde eieren.

39.50
p. st.

Vlees-Kaas Plank

Plank gevuld met diverse lekkernijen.
Denk aan divers Nederlandse en buitenlandse
kazen, diverse vleessoorten en lekkere garnituur.
Ideaal om op tafel te zetten en de hele avond
van te genieten.

30.00
p. st.

AANTAL STUKS:

AANTAL STUKS:

Warme Hapjes

Diverse hapjes (ongeveer 50 stuks) uitgeserveerd
op een oven/magnetronschaal. U kunt de hapjes
op deze schaal eventueel in de oven of
magnetron zetten en verwarmen.
De schaal bestaat uit:
Kip-kluifje, gehaktballetje, kip-spiesje, grillworst,
vleesfrietjes, mini-slavinkjes, Piri-piri- saus

Viskistje
Zalm-aardappelsalade, haring, gevulde
eieren, roze garnalen, cocktailsaus, gerookte
vis assortiment, rivierkreeftstaartjes gerookte
zalm, dillesaus, krabsalade, tonijnsalade
en visterine.

44.

Vlees-Vis Kistje
Huzarensalade, gerookt visassortiment,
roze garnalen, cocktailsaus, krabsalade,
gevulde eieren, ham-asperges, meloen met
ham, cervelaatrolletjes augurk, kip-spiesjes.
komkommersalade, carpaccio

AANTAL STUKS:

p. st.

AANTAL STUKS:

00

p. st.

15.98

42.50
p. st.

AANTAL STUKS:

Amuse kistje
Tapaskistje
Pastasalade, tapenade, gedroogde tomaatjes,
pepadews, gevulde dadels,
zalmtapas, olijven, mediterane vleeswaren,
kipspiesjes in knoflooksaus, scampi’s in aïoli
en salamirolletjes.

AANTAL STUKS:

49.50

Kistje met 6x 4 amuses uit onze eigen
keuken. Als hapje of als amuse bij uw
thuisdiner.

30.00
p. st.

AANTAL STUKS:

p. st.
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Dorpsstraat 63 5051 CJ Goirle
T: 013 - 534 14 84

Bezoek eens onze website: www.vanroesselcatering.nl

Schotels
Vlees-Vis schotel

Luxe Vleesschotel

Deze schotel is een lekkere combinatie van vlees en vis.
Deze luxe schaal kunt u per persoon bestellen. De schotel
bestaat uit: huzarensalade, gevulde eieren, gerookte zalm,
garnalen met cocktailsaus, krabsalade, forelfilet, gerookte
makreel, roompaté, ham met asperges, meloenpunten,
coburgerham en kiprollade met ananas.

De luxe vlees schotel bevat alleen vlees.
Deze schalen kunt u per persoon bestellen.
Een schaal bestaat uit: huzarensalade,
gevulde eieren, drumstick, ham-asperge,
cervelaat met augurk, meloen met
coburgerham, kip-rollade, gehaktballetjes
worstplakjes, roompaté en groente- fruit
garnituren. Bij deze schotel krijgt u
cumberlandsaus.

10.98

AANTAL PERSONEN:

p.p

Dit is een smakelijke schotel, ook als u geen
vegetariër bent. Deze schotel wordt op een
schaal gepresenteerd. De schaal bestaat uit
o.a. Aardappel-Ei Bieslooksalade, diverse
kaassoorten, dadels, eieren, tomaatjes en
groente garnituur. Schaal is voor bedoeld
voor 2 à 3 personen.

22.50
p. st.

Bij Van Roessel Catering word ook aan de
kids gedacht. Met een eigen kinderschotel
kunnen ook de allerkleinste gasten heerlijk
smullen. Een kinderschotel is per persoon
te bestellen en bestaat uit allemaal lekkere
dingen zoals: huzarensalade, gevuld ei
blokjes kaas, plakjes worst, gehaktballetjes
kip-spiesjes, kip-kluifjes, meloenpunten
perzik, stoofperen.

Dit is een exclusieve schaal met alleen
maar vis. Deze schalen kunt u per persoon
bestellen. Een schaal bestaat uit:
zalm-aardappelsalade, gevulde eieren,
makreel, forelfilet, haring, gerookte zalm
gepocheerde zalm, palingfilet, hollandse
garnalen, krabsalade, gamba’s en zalmpaté.
Bij deze schotel krijgt u cocktailsaus.

14.98
p.p

AANTAL PERSONEN:

Eenvoudige Huzarenschotel

AANTAL STUKS:

Kinderschotel

p.p

AANTAL PERSONEN:

Luxe Visschotel

Vegetarische schotel

10.98

6.

00

p.p.

Een verse huzarenschotel opgemaakt met
Huzarensalade, gevulde eieren, rauwkost,
garnalen, krabsalade, ham-asperge, cervelaat.
De schaal is als maaltijd geschikt voor 4
personen en als hapje voor 6 personen.

22.50
p. st.

AANTAL STUKS:

AANTAL PERSONEN:
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