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Hapjesschaal standaard (vanaf 6 pers.)
Kaas, Borrelhapje, Cocktailsaté,
Grillworst, Balletje, Partyhapje
Hapjesschaal medium (vanaf 6 pers.)
Cocktailsaté, Grillworst, Wrap met
gerookte kipfilet, Kipwing, Balletje,
Partyhapje
Hapjesschaal luxe (vanaf 6 pers.)
Gevuld ei, Bootje met gerookte zalm,
Wrap met gerookte kipfilet, Luxe balletje,
Gevuld tomaatje, Kaas/ worst fantasie

Partypan (vanaf 6 pers.)
Assortiment van 6 stuks
heerlijke snackhapjes
Borg is € 15,-

€ 2,80 p.p.
…...... pers.
€ 3,10 p.p.
…...... pers.
€ 4,50 p.p.

…...... pers.

Rundvleessalade standaard
Per persoon 400 gram salade
(vanaf 4 personen).
Voor opmaak zie onze inkijkmap.

€ 9,25 p.p.

Rundvleessalade luxe
Per persoon 400 gram salade
(vanaf 4 personen).
Voor opmaak zie onze inkijkmap.

€ 13,50 p.p.

Rundvleessalade bolletjes:
Per bolletje van +/- 100 gram
Voor opmaak zie onze inkijkmap.

€ 1,10 /bol

…...... pers.

…...... pers.

…...... pers.

€ 2,95 p.p.
…...... pers.

Kip-worstenbroodje € 1,75/ st …....st Div. Balletjes € 1,65/ 100 gr

……st

Shoarmaslof
.
Gehaktflap

€ 1,60/ st ……st Picanto

€ 1,65/ 100 gr

…....st

€ 1,25/ st .......st Cocktailsaté € 3,10/ 100 gr

……st

Partyhapje

€ 0,40/ st .......st Kipwing

Saucijzenhapje

€ 0,85/ st ……st Borrelhapje € 0,89/ 100 gr

€ 2,05/ 100 gr ……st
……st

U wilt toch ook heerlijk genieten
met lekkere versproducten uit uw
eigen regio.
Vanuit onze eigen slachterij in
Steenbergen verzorgen wij de
dagelijkse aanvoer naar onze
winkel.
Daar wordt het vlees ambachtelijk
verwerkt tot diverse kwaliteitsproducten.
Onze specialiteit, is kwaliteit!
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of per mail: info@poeliervugts.nl
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