
-HAPJESSCHALEN-SALADES-STOKBROOD MET HUISGEMAAKTE 

KRUIDENBOTER- 

  

Heeft u wat te vieren? Of wilt u wat lekkers voor bij de borrel of 

tijdens de feestdagen? 

Stel zelf uw eigen hapjesschaal samen, kies een lekkere salade uit en 

neem er een stokbrood met huisgemaakte kruidenboter bij. 

Wij maken uw feestje compleet! 

 

 

40 hapjes €18,50 (max 5 zelf gekozen hapjes uit de lijst) 

60 hapjes €27,50 (max 7 zelf gekozen hapjes uit de lijst) 

80 hapjes €36,50 (max 10 zelf gekozen hapjes uit de lijst) 

100 hapjes €45,00 (max 12 zelf gekozen hapjes uit de lijst) 

 *Zie het bestelformulier voor de zelf te kiezen hapjes. 

 

SALADES 

Huzarensalade €4,50 p.p. 

Rundvleessalade €5,50 p.p. 

Vissalade €6,50 p.p. 

Te bestellen vanaf 2 personen. 

Alle salades worden royaal opgemaakt met producten passend bij de soort salade 

(o.a. vers fruit, vleeswaren, verschillende vissoorten enz.). 

 

STOKBROOD MET HUISGEMAAKTE KRUIDENBOTER €3,00 p.s.  

 

Bestelling doorgeven? Maak gebruik van onderstaande opties of lever het 

bestelformulier in bij het dorpshuis. 

*Minimaal 2 werkdagen van te voren graag uw bestelling doorgeven. 

*Ophaaldag en tijd in overleg. 

           

       06-252 654 05                                  dorpshuisderuyten@gmail.com 



BESTELFORMULIER  

Minimaal 2 dagen van te voren uw bestelling doorgeven.                                                            

HAPJESSCHALEN 

40 hapjes €18,50 (max 5 zelf gekozen hapjes uit de lijst) 

60 hapjes €27,50 (max 7 zelf gekozen hapjes uit de lijst) 

80 hapjes €36,50 (max 10 zelf gekozen hapjes uit de lijst) 

100 hapjes €45,00 (max 12 zelf gekozen hapjes uit de lijst). 

Wrapje vlees (rauwe ham)  

Wrapje vis (zalm)  

Wrapje vega  

Gevuld eitje  

Oude kaas met appelstroop dip  

Metworst  

Grillworst naturel  

Grillworst met kaas  

Kaas  

Caprese spiesje (mozzarella / cherrytomaatje)  

Zeeuws spek  

Leverworst  

Ham met roomkaas  

Boterhamworst met augurk  

Brie met walnoot / honing  

Roggebrood met oude kaas  

Salami rolletje met eiersalade  

Rauwe ham met meloen  

Kinder spiesje (kaas met mini knakworstje)  

*kruis zelf de gewenste hoeveelheid en soort hapjes aan. 

SALADES 

Huzarensalade (€4,50 p.p.)   
Rundvleessalade (€5,50 p.p.)  
Vissalade (€6,50 p.p.)  

Te bestellen vanaf 2 personen. 

*vul zelf het aantal personen in achter de gewenste salade. 

STOKBROOD 

Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter (€3,00 p.s.)  
*vul zelf het aantal gewenste stokbroden met kruidenboter in. 

Gegevens: 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:    ………………………………………………………………… 

Datum van afhalen: …………………………………………………………… 


