KOUDE
SCHOTEL

ALTIJD EEN SUCCES:
RIJKGEVULDE KOUDE SCHOTEL
Verjaardag of een ander feestje? Met een rijkgevulde
koude schotels van Van Roessel stelt u in enkele minuutjes
een compleet buffet samen. Iedereen kan naar eigen
wens genieten van onze huisgemaakte huzarensalade, de
lekkerste vleeswaren en/of vis en vers fruit.

TIPS VAN DE MEESTERSLAGER:
• Niet alleen tijdens feestjes… ook op warme zomerdagen is
koude schotel een aanrader!
• De huzarensalade is huisgemaakt, naar eigen receptuur.
Ook alle vleeswaren komen uit eigen slagerij.
• In onze winkel kunt u altijd terecht voor vers stokbrood,
charcuterie en huisgemaakte sauzen, als eventuele
aanvulling op de koude schotels.

Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier

SLAGERIJVANROESSEL.NL

COMPLEET VERZORGDE KOUDE SCHOTEL
De koude schotel wordt prachtig opgemaakt op een
luxe zwarte schaal, die u direct kunt serveren.

(5601)

Koude schotel A: met vlees & fruit

per persoon

€ 9,95

Koude schotel B: met vlees, vis & fruit

per persoon

€ 13,50

Koude schotel C: ‘luxe’ met vis

per persoon

€ 16,80

Huzarensalade met rundvlees, gevulde tomaat, eitje gevuld
met eiercrème, Brabantse plaatham met meloen, beenham met
asperges, gerookte kipfilet, Brabantse preskop, snijworst, rilette
van Duke of Berkshire en rookvlees
(5611)

Huzarensalade met rundvlees, tomaatje gevuld met
krabsalade, eitje gevuld met eiercrème, Brabantse plaatham
met meloen, beenham met asperges, Brabantse preskop,
snijworst, rilette van Duke of Berkshire, gerookte zalmfilet,
gerookte forelfilet en Hollandse garnalen
(5621)

Huzarensalade met zalm, tomaatje gevuld met krabsalade,
eitje gevuld met eiercrème, 2x verse meloen, gerookte paling,
gerookte zalmfilet, gerookte forelfilet, Hollandse garnalen,
krabsticks (surimi), super Noorse garnalen, dillesaus en
duizendeilandensaus

UW BESTELLING
Koude schotels maken we met de grootste zorg vers voor
u klaar. Geef uw bestelling daarom minimaal 2 werkdagen
vooraf aan ons door. Met Pasen en Kerstmis hanteren we
aangepaste besteltermijnen.
U kunt de koude schotels al vanaf 2 personen bestellen.
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