MenuService van der Weijden
Salades, Hartige taarten en Soepen
SALADES

Prijs per persoon

Huzarensalade
Eiersalade
Zalmsalade
Vegetarische salade

€
€
€
€

4,95
4,95
5,95
4,95

De salades worden gegarneerd met druiven, meloen, cherrytomaten met pesto,
wortelsalade met rozijnen en honing, komkommersalade en een 1/2 ei.

LUXE SALADES

Prijs per persoon

Huzarensalade de luxe
€ 8,95
met rauwe ham, boeren achterham, kippendij gevuld
met gehakt, dadels gevuld met brie, gevuld eitje.
Eiersalade de luxe
met dadels gevuld met brie, kippendij gevuld met
gehakt, boeren achterham, tomaat gevuld met zalm,
gevuld eitje.

€ 8,95

Zalmsalade de luxe
met gerookte makreel, 1/2 zoute haring, gerookte
zalm, tomaat gevuld met zalm, gevuld eitje.

€ 11,95

Vegetarische salade de luxe
met dadels gevuld met brie, geitenkaas,
gemarineerde olijven, tomaat gevuld met
walnotensalade, gevuld eitje.

€ 8,95

De luxe salades worden gegarneerd met druiven, meloen, cherrytomaten met
pesto, wortelsalade met rozijnen en honing, komkommersalade.

HARTIGE TAARTEN
Kip-courgette taart

Prijs per taart

€ 29,95

De taart is gevuld met stukjes kip, courgette, ui, knoflook,
eieren en kaas.

Champignon-kaastaart (vegetarisch)

De taart is rijkelijk gevuld met gebakken champignons met
provencaalse kruiden, kaas en eieren.

Vistaart

Voor de taart gebruiken we als vulling kabeljauw en gerookte
zalm, kaas en eieren en als groente doen we er uien, courgette
en wortel in.

Een taart is voor 4 personen als maaltijd of voor 8 personen als bijgerecht bij bijvoorbeeld
een salade.
Bij de taarten geven wij een rauwkostsalade van het seizoen.

(MAALTIJD)SOEPEN
Voor verjaardagen, (bedrijfs)feesten of gewoon een gezellige avond met vrienden is een
heerlijke pan soep gezellig en makkelijk.
U kunt onder andere kiezen uit de volgende soepen:

met vlees (niet biologisch)
tomaten-roomsoep met gehaktballetjes
erwtensoep met rookworst
heldere kippensoep
heldere groentesoep
kippensoep met zoete aardappelen

biologisch-vegetarisch
pompoensoep met kerrie
Turkse linzensoep

Prijs

€ 4,95 per liter
€ 2,65 per ½ liter

Prijs

€ 6,95 per liter
€ 3,60 per ½ liter

Indien u meer dan 5 liter soep besteld, kunnen er in overleg nog vele andere soepen voor u
worden bereid.
Openingstijden winkel:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.45 uur, zaterdag van 8.30 – 12.00 uur.
Op zondag zijn we gesloten.
Wilt u uw bestelling bij voorkeur 2 dagen van te voren doorgeven?
Wij kunnen dan tijdig de verse ingrediënten bestellen bij onze leveranciers.
Heeft u nog vragen? Wij informeren u graag vrijblijvend.
Jos en Roger van der Weijden
Winkel: Arnhemseweg 25, Apeldoorn - 055-5212961
menuservice@menuservice.nl - www.menuservice.nl

