
Het lekkerste buffet begint bij 
Slagerij 't Koopmanshoekje

Buffetten vanaf 15 personen

Buffet 
't Koopmanshoekje

-  Varkenshaas in 
saus

-  Beenham in saus
-  Gebakken 

aardappelschijfjes 
met spekjes

- Rauwkost

- Scharrelei salade
- Brunch salade
-  2 soorten 

stokbrood
- Kruidenboter
-  Verse fruitsalade

Buffet populair
- Varkenshaassaté  
 in saus
- Rollade in saus
-  Gebakken 

aardappelschijfjes 
met spekjes

- Rauwkost

- Scharrelei salade
- Brunch salade
-  2 soorten 

stokbrood
- Kruidenboter
-  Verse fruitsalade

14.95
Per persoon

Boerenstamppot
buffet
- Boerenkool
- Hutspot
- Zuurkool
-  Gekookte droge 

worst
-  Rookworst 

-  Gehaktballetjes in 
jus

-  Mosterd, 
zilveruitjes en 
augurken

Beenhambuffet

Plakjes warme beenham in saus
2 broodjes per persoon

6.95
Per persoon

Mediterraans
buffet
-  Meloen met 

rauwe ham 
-  Gehaktballetjes 

in Piri Piri saus
-  Varkenshaas in 

saus
- Witte rijst
- Boeuf   
 Bourguignon

-  Aardappelgratin 
met groente en 
kaas

-  Tomaat-
mozzarellasalade

-  Tapenade
-  2 soorten olijven
-  Diverse soorten 

brood

17.95
Per persoon

Soep per persoon  1.95
Groente-, mosterd-, of tomatensoepSaté Hotpot

40 stokjes varkenshaassaté in een 
heerlijke satésaus

IJsbuffet per persoon  3.98 
4 soorten ijs, slagroom en ijsversiering. 
Inclusief koeling.

Gebruik porselein servies 
(borden en bestek) 1.00 per persoon. 
Schoonmaakkosten 1.00 per persoon.

Koopmansplein 16, 9791 MA Ten Boer, 050-3023700
info@slagerijkoopmanshoekje.nl, www.slagerijkoopmanshoekje.nl

Slagerij ‘t Koopmanshoekje

Buffet gemak
- Stokbrood
- Kruidenboter
- Scharrelei salade
- Brunch salade
- 2 stokjes varkenshaassaté in saus
- 2 plakken rollade in saus

9.95
Per persoon

Winterbuffet
-  Stamppot 

rodekool
-  Spaanse hutspot 

(prei, wortel en 
rode ui)

- Boerenkool
-  Hacheé 

-  Gehaktballetjes 
in jus

-  Gekookte droge 
worst

-  Mosterd, 
zilveruitjes en 
augurken

15.95
Per persoon

13.95
Per persoon

15.95
Per persoon

69.95
Voor slechts



Party Verhuur  
Koopmanshoekje

Binnenkort een grootse party organiseren  
voor die ene keer? Een gastvrij evenement  
of een festijn dat best gezien mag worden?  
Of gewoon een knusse, intieme verjaardag  
met feestelijk  etentje in de eigen achtertuin?  
We zijn al onderweg! Thuis bezorgen van al die  
sfeerverhogende spullen en lekkernijen? Doen we graag.

Wat verhuren we? Veel!
  Van biertafel tot barbecue tot vrolijke feestverlichting. 

   Compleet verzorgde catering, met voor elk wat wils:  
heerlijke portie saté voor iedereen, koud & warm buffet, 
salades en stokbrood, eersteklas vlees uit eigen slagerij voor 
op de BBQ, koud vaatje bier voor op de tap, wijn en fris.

   Van levensgroot springkasteel voor de hele wijk tot  
borden & bestek voor je vriendenclubje op het balkon. 

   Van supersize, opblaasbare Abraham of Sarah  
(ruim 3 meter hoog!) tot snorrend suikerspinmachientje. 

   Van professionele biertap tot melige Limofant:  
de olifant die limonade tapt! 

   Behaaglijke terrasverwarmers voor de  
late uurtjes? We nemen ze voor je mee. 
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