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Gerechten uit alle windstrekenGerechten uit alle windstrekenGerechten uit alle windstrekenGerechten uit alle windstreken    
Groenten in de hoofdrolGroenten in de hoofdrolGroenten in de hoofdrolGroenten in de hoofdrol    
Wij Nederlanders houden van bijzondere gerechten uit alle windstreken. De oer Hollandse aardappel staat bij veel 

mensen niet eens meer elke week op het menu. Zodoende bieden wij u ook heerlijke ‘wereldgerechten’ met veel 

groenten en bereid op oud Hollandse wijze. 

 

� Warme buffetten thuisbezorgd vanaf 10 personen 

� Producten worden in warmhoudgerei aangeleverd 

� Huur bestek en borden mogelijk (niet inbegrepen) 

� U kunt deze producten ook combineren met ovenmaaltijden, soepen of salades 

� Onze wereldgerechten zijn bereid met verse groenten en bevatten weinig tot geen zout 

Tropische gehaktballen mix (half om half) (vanaf 10 personen) Tropische gehaktballen mix (half om half) (vanaf 10 personen) Tropische gehaktballen mix (half om half) (vanaf 10 personen) Tropische gehaktballen mix (half om half) (vanaf 10 personen)                     € 7,98* p.p€ 7,98* p.p€ 7,98* p.p€ 7,98* p.p....    

Zachte gehaktballetjes met verse groenten & aardappeltjes in een rijke terriyaki saus. Een heerlijke rijk gevulde schotel 

om van te genieten. 

 

Nasi of bami met saté, satésaus &Nasi of bami met saté, satésaus &Nasi of bami met saté, satésaus &Nasi of bami met saté, satésaus &    kroepoek (vanaf 10 personen) kroepoek (vanaf 10 personen) kroepoek (vanaf 10 personen) kroepoek (vanaf 10 personen)                 € 7,98* p.p€ 7,98* p.p€ 7,98* p.p€ 7,98* p.p....    

Onze beroemde nasi of bami met veel verse groenten, hamblokjes, spekjes & gebakken uitjes. De saté is van kalkoen 

en wordt opgediend in de heerlijke satésaus. De kroepoek wordt apart geserveerd. 

 

Grote stokkenGrote stokkenGrote stokkenGrote stokken    sate met satesaus in hotsate met satesaus in hotsate met satesaus in hotsate met satesaus in hot----pot (vanaf 20 personen)pot (vanaf 20 personen)pot (vanaf 20 personen)pot (vanaf 20 personen)                    € 2,25 p.p.€ 2,25 p.p.€ 2,25 p.p.€ 2,25 p.p.    

Heerlijk voor bij de borrel of als tussendoortje: een lekkere grote stok saté met saus. Dit pakket is prima te 

combineren met een broodarrangement á € 2,98 p.p. 

 

Pasta pesto met kip (vanaf 1Pasta pesto met kip (vanaf 1Pasta pesto met kip (vanaf 1Pasta pesto met kip (vanaf 10 personen) 0 personen) 0 personen) 0 personen)                             € 7,98* p.p€ 7,98* p.p€ 7,98* p.p€ 7,98* p.p....    

Een echte publiekslieveling! Onze verse pesto, zacht gekookte durum pasta, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 

rucola en lekkere malse kipstukken.  

 

Macaroni met rundergehaktMacaroni met rundergehaktMacaroni met rundergehaktMacaroni met rundergehakt    (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen)                         € 7,98* p.p.€ 7,98* p.p.€ 7,98* p.p.€ 7,98* p.p.    

Een macaroni op zijn Hollands! Lekker veel groenten, royaal saus, rundergehakt en verse kruiden. Een Italiaan zou er 

niets meer van begrijpen! 

 

Zalm & papardelle pasta Zalm & papardelle pasta Zalm & papardelle pasta Zalm & papardelle pasta (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen)                             € 9€ 9€ 9€ 9,98* p.p.,98* p.p.,98* p.p.,98* p.p.    

Vers gekookte zalm met Franse tuinkruiden in een roomsausje met heerlijk zachte papardelle pasta en broccoli.  

 

Chili Con Carne Chili Con Carne Chili Con Carne Chili Con Carne (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen)                                 € 7,98* p.p.€ 7,98* p.p.€ 7,98* p.p.€ 7,98* p.p.    

Een echte ouderwetse bekende: de chili con carne. Lekkere zachte bruine bonen, rundergehakt, veel groenten en een 

zacht pittige tomatensaus. Lekker voor als het koud is buiten! 

 

Geroosterde aardappels & spareribs Geroosterde aardappels & spareribs Geroosterde aardappels & spareribs Geroosterde aardappels & spareribs (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen) (vanaf 10 personen)                     € 9€ 9€ 9€ 9,98* p.p.,98* p.p.,98* p.p.,98* p.p.    

(Dit gerecht staat Rob zelf erg naar zijn hart) Geroosterde Charlotte aardappelen, kool salade, sla melange en de enige 

echte onvervalste Ridderkerkse Ribben (spareribs). 

 

Andere wensen? 

Van paella tot humus, en van risotto tot boeuf Bourguignon. 

Wij maken het met liefde voor u klaar! 

 

 

 

 

 

 

*Groot feest? Vraag een offerte aan. 
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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. 

Klassiekers vanuit 

alle windstreken !

Wij houden van goed vlees, gezonde 

vis en waardevol eten

Er is zoveel mogelijk. 

Daagt u ons uit?
Snel, voedzaam & gezond

Wij bezorgen ook bij u op de zaak Probeer eens onze saté hot-pot  


