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Gezond gemak voor elke gelegenheidGezond gemak voor elke gelegenheidGezond gemak voor elke gelegenheidGezond gemak voor elke gelegenheid    

CombinCombinCombinCombineer lekkere gerechten & stel zelf uw feestmaal sameneer lekkere gerechten & stel zelf uw feestmaal sameneer lekkere gerechten & stel zelf uw feestmaal sameneer lekkere gerechten & stel zelf uw feestmaal samen    

Binnen ons assortiment zijn de mogelijkheden eindeloos. Combineer gezonde salades, met heerlijk brood, wraps, hete 

soep, ovenmaaltijden of een hot-pot malse saté. Het is allemaal mogelijk en u heeft de regie. 

 

MaaltijdsaladesMaaltijdsaladesMaaltijdsaladesMaaltijdsalades****    (vanaf 10 personen)(vanaf 10 personen)(vanaf 10 personen)(vanaf 10 personen)    

Maaltijdsalade basis (sla, tomaat, komkommer, ui, olijven, ei, verse kruiden & dressing)  € 1,79 p.p. 

Maaltijdsalade met topping (bovenstaande + geitenkaas, zalm, mozzarella of gerookte kip) € 2,59 p.p. 

 

Saladeschotels* Saladeschotels* Saladeschotels* Saladeschotels* voor buffet voor buffet voor buffet voor buffet (vanaf 20 personen)(vanaf 20 personen)(vanaf 20 personen)(vanaf 20 personen)    

Aardappel** (potertjes, ui, dille & een roomsausje op basis van yoghurt)   € 2,98 p.p. 

Huzaren** (aardappel, groenten, verse kruiden & mayonaise – een echte klassieker)  € 2,98 p.p. 

Waldorf (zoete ananas, bleekselderij, rozijnen, walnoten en verse kruiden)   € 2,98 p.p. 

Huzarensalade rundvlees** (aardappel, groenten, rundvlees, kruiden & mayonaise)  € 3,98 p.p. 

Waldorf kip kerrie** (ananas, bleekselderij, kip, rozijnen, walnoten & een kerriedressing) € 3,98 p.p. 

Vis Luxe** (zalmsalade op basis van aardappel + diverse soorten vis (o.a. paling, zalm, makreel) € 4,98 p.p. 

Vlees Luxe** (Hamsalade, rundvleessalade, kipsalade & diverse gesneden vleeswaren)  € 4,98 p.p. 

**Het garnituur bestaat uit gevulde eieren, tomaatjes, augurken, meloen, ananas en ander lekkers. 

 

Diversen fingerDiversen fingerDiversen fingerDiversen finger----foods*foods*foods*foods*    

Gesneden wrap-bites (diverse smaken: zalm, kip of ham / halve wrap per persoon)  € 2,49 p.p. 

Grote malse sate in saus (dit product dient warm te worden afgehaald / vanaf 20 stuks)  € 2,25 p.p. 

Meloen met serranoham (vanaf 20 stuks)       € 1,79 p.p. 

Carpaccio ‘Dillenburgplein’ (grote schaal met ossenhaas, sla, pijnboompitten, kaas & dressing) € 2,98 p.p. 

Pintxos & tapas (Dit is een complete maaltijd / zie uitleg hieronder / vanaf 12 personen)  € 8,98 p.p. 

Uitleg pintxos & tapas: Pintxos zijn stukken brood met lekker beleg. Er zijn bijzonder veel varianten, als u speciale wensen 

heeft, kunt u ze altijd kenbaar maken. Ons pintxos & tapas arrangement voor 12 personen bevat altijd 36 sneetjes brood 

met 3 verschillende soorten beleg (serranoham, zalm & geitenkaas). Daarnaast bevat ons tapas arrangement 

gehaktballetjes in tomatensaus, chorizoworstjes, garnalen, patates bravas, olijven, gevulde mini paprika’s & 

zongedroogde tomaatjes (dit pakket is uitstekend uit te breiden met een BBQ-pakket). 

     

*Maak van dit gerecht een complete maaltijd door een broodarrangement toe te voegen. Het broodarrangement bestaat uit 

diverse soorten brood, pesto, knoflookmayonaise, mierikswortelmayonaise, olijfolie met kruiden en kruidenboter. De kosten zijn € 

2,98 p.p. 
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Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen! 

Een gezellig samen komen brengt altijd enige stress met zich mee, want u dient uw gasten wel in de watten te leggen. 

Wat zetten we op tafel? Hoeveel moet ik hebben? Ga ik dat allemaal zelf doen? En kan ik dan überhaupt nog van mijn 

feestje genieten? Allemaal vragen die wij samen met u kunnen oplossen.  

Persoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk advies 

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen, de grote van het feest en de mogelijkheden. Bekijk alles op 

www.robverschoor.nl of stuur een email naar info@robverschoor.nl.  

Lekker & gezond kan dus wel! Laat ons uw feestje verzorgen

Alles wordt met zorg vers bereid Wij maken er iets bijzonders van

Wij zijn thuis in elk seizoen
Bekijk ook onze 'combi-

aanbiedingen' achterin de map


