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Salades voor grote & kleine gezelschappenSalades voor grote & kleine gezelschappenSalades voor grote & kleine gezelschappenSalades voor grote & kleine gezelschappen    

Salades van traiteur & groentespeciaalzaak VerschoorSalades van traiteur & groentespeciaalzaak VerschoorSalades van traiteur & groentespeciaalzaak VerschoorSalades van traiteur & groentespeciaalzaak Verschoor    

In onze groentewinkel bieden we al jaren verse salades aan. De laatste jaren hebben wij ons steeds meer toegelegd op 

luxere en gezondere salades. De vraag vanuit onze klanten werd steeds breder en zodoende hebben wij ons 

ontwikkeld tot traiteur en salade-expert. Heeft u speciale wensen? Daag ons uit! 

� Dagelijks bereid met verse ingrediënten 

� Zo min mogelijk zout, suiker of conserveringsmiddelen 

� Bereid in eigen keuken door professionele koks 

� Groenten heeft bij ons de hoofdrol, maar wij houden van ook van ‘goed’ vlees en vis 

� Ingrediënten kopen wij graag bij lokale partijen (o.a. poelier Reedijk, slagerij Buzink, vishandel Bos, etc.) 

� Uiteraard worden uw producten met de hoogst mogelijke zorg bereid (HACCP werkwijze) 

Saladeschotels Saladeschotels Saladeschotels Saladeschotels     

Basis salades voor kleine gezelschappen (5 personen als bijgerecht)    € 1,98 p.p. 

Basis salades voor kleine gezelschappen (10 personen als bijgerecht)    € 1,79 p.p. 

Saladebowl ‘Prestige’ basis salades voor kleine gezelschappen (20 personen als bijgerecht) € 1,98 p.p. 

Luxe salades voor kleine gezelschappen (5 personen als bijgerecht)    € 2,49 p.p. 

Luxe salades voor kleine gezelschappen (10 personen als bijgerecht)    € 2,29 p.p. 

Saladebowl ‘Prestige’ luxe salades voor kleine gezelschappen (20 personen als bijgerecht) € 2,49 p.p. 

*Prestige staat voor luxe presentatie (voor bijvoorbeeld een luxe buffet). Opmaak in eigen servies is mogelijk. 

 

Basis saladesBasis saladesBasis saladesBasis salades    Luxe saladesLuxe saladesLuxe saladesLuxe salades    

Meloensalade met druiven (Tip)(Tip)(Tip)(Tip) 
Rijpe fruitsoorten zoals galia meloen, cantaloup meloen, druiven & 

ananas 

Voorjaarsalade (rauwkost) 
Rauwkostsalade zonder dressing bestaande uit Komkommer, radijs, 

paprika, peen en rettich 

Amerikaanse koolsalade 
Witte kool, peen en verse kruiden in en roomsausje op basis van 

yoghurt* 

Komkommer fris salade 
Dungesneden komkommer, ui, dille in een zachtzure azijndressing 

Komkommer room salade (Tip)(Tip)(Tip)(Tip) 
Dungesneden komkommer met dille in een roomsausje op basis van 

yoghurt* 
Aardappelsalade naturel (Tip)(Tip)(Tip)(Tip) 
Aardappel, ui, spitskool in een roomsasuje op basis van yoghurt* 
Chrispy salade (Tip)(Tip)(Tip)(Tip) 
Spitskool appel, ui, peen in een roomsausje op basis van yoghurt* 
Waldorf salade (calorie arm) 
Bleekselderij, ananas, walnoten & rozijnen (geen dressing) 
Tomaten fris salade 
4 soorten tomaten, komkommer, bosui en rode ui in een zachtzure 

azijndressing 

 

*Onze salades met yoghurtsaus bevatten minder dan 10% 

mayonaise en zijn daarom bijzonder goed voor de slanke lijn. 

Huzarensalade met rundvlees 
Aardappel, diverse groenten, mayonaise & rundvlees 
Slanksalade 
Vers fruit (meloen, ananas, bessen) & spitskool in een roomsausje op basis van 

yoghurt* 
Fruitsalade luxe (aanrader) (Tip)(Tip)(Tip)(Tip) 
Een mix van vers gesneden fruit (meloen, ananas, aardbeien & bosvruchten) 
Waldorf kip kerrie 
Bleekselderij, ananas, gerookte kip, walnoten & rozijnen in een kerriesausje op 

basis van yoghurt* 
Griekse salade (Tip)(Tip)(Tip)(Tip) 
Komkommer, tomaat, olijven, geiten kaas, zon gedroogde tomaten, rode ui, 

koriander in een zachtzure azijndressing 
Tomaten mozzarella salade 
Tomaten, komkommer, ui, dille, mozzarella in een roomsausje op basis van 

yoghurt* 
Crab salade 
Crab (surimi), spitskool, verse kruiden in een roomsausje op basis van yoghurt* 
Tonijn salade 
Tonijn, spitskool, verse kruiden in een roomsausje op basis van yoghurt* 
Zalmsalade 
Aardappel, zalm, diverse groenten & mayonaise 
Pasta pesto (Tip)(Tip)(Tip)(Tip) 
Pasta penne, tomaat, rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten en onze 

bekende pesto 
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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.  

Lekkere salades uit eigen 

keuken

Wij bereiden alleen op 

bestelling

Elke desgewenste maat is 

mogelijk

Maak uw salade compleet 

met een 'brood arrangement'

Vraag onze medewerkers naar 

de mogelijkheden

Combinatie aanbiedingen zijn 

mogelijk


