Aandacht voor lekker!

Gezellig borrelen begint bij
Slagerij 't Koopmanshoekje
Hapjesschotel
Boerenplateau

Hapjesschotel
Oud Hollands

Vanaf 5 personen
- Grillworst kaas
- Zeeuwsspek
- Boerenmetworst
- Boerenleverworst
- Kaasblokje

Vanaf 5 personen
- Zeeuwsspek
- Gevuld ei
- Gehaktballetje
- Kaasprikker
- Boerenmetworst

- Gehaktballetje
- Kookworst
- Lange lat
-	Gebraden rollade
- Droge worst

Per persoon

- Lange lat
- Grillworst kaas
- Gebraden rollade
- Boerenleverworst
-	Droge worst

Per persoon

Hapjesschotel
't Koopmanshoekje
Vanaf 5 personen
- Gevuld ei
- Bacon met ei
- Gebraden rollade
- Gevuld hoorntje
-	Kaasprikker

- Ham + roomkaas
-	Gehaktballetje
- Knapzakje
- Bali cocktail
-	Droge worst

3.25

3.75

4.25

Partypan hapjes

Smulpakket

Opgemaakte
salades

- Kookworst
-	Gebraden rollade
- Gehaktballetje

Keuze uit:
- Rundvlees salade
- Huzaren salade
- Scharrelei salade
- Brunch salade

Klein (+/- 100 hapjes)

Voor +/- 12-15 personen
Bestaande uit:
Filet Americain, kruidenboter,
5 soorten salades,
3 stokbroden
en 1 zak dippers

Groot (+/- 160 hapjes)

Samen

32.50
49.95

- Zeeuwsspek
- Grillworst kaas
- Kippengrillworst

Per persoon

Opgemaakt met
extra vleeswaren
5.98 p.p.
Visschotels in
overleg 8.50 p.p.

Per persoon

19.50

3.98
Vier-vaks salade

Gevulde eieren
Een schaaltje met 12 heerlijke
gevulde eieren

Salade schotel met 4 verschillende
soorten salade. Heerlijk en gemakkelijk
bij gourmet, fondue en barbecue.
Voor 4-5 personen.

12 stuks voor

Per schotel

7.00

9.98

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

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.

Party Verhuur
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