HAPJES,
TAPAS &
SNACKS

FEEST OP TAFEL MET

COMPLEET VERZORGDE
HAPJESSCHALEN
Feestje? Borrelavondje met vrienden? Of zin in een
gezellige zondagmiddag met het gezin? Met de
compleet verzorgde schalen van Van Roessel geniet
iedereen van de allerlekkerste tapas en hapjes,
met een selectie van de mooiste producten uit onze
slagerij. Er is volop keuze, dus dat wordt smullen!

TIPS VAN DE MEESTERSLAGER:
• Bent u met een groot gezelschap? Als u verschillende
schalen kiest, heeft ieder nóg meer keuze.
• Weekendje weg? Neem onze hapjesschalen gekoeld mee
naar uw vakantiebestemming!
• In onze winkel kunt u ook terecht voor wijnen,
speciaalbieren en ook charcuterie, vers stokbrood,
notenmelanges, heerlijke chutneys en huisgemaakte
sauzen, als begeleiders van hapjes en snacks.

Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier

SLAGERIJVANROESSEL.NL

COMPLEET
VERZORGDE SCHALEN
De hapjes worden mooi opgemaakt op een luxe zwarte
schaal, die u direct kunt serveren. Makkelijker kan het
niet!
(573)

Proeverijplateau Van Roessel

De meest populaire schaal met een
combinatie van verfijnde delicatessen en
vleeswaren: gamba’s in knoflook, Brabantse
plaatham, huisgemaakte bresaola met
truffelmayo, Brabantse metworst, Franse
worst huisgemaakt, vijgenbrood, Morbier
Franse kaas, belegen Beemster met vijg en
zalmbonbon
(1207)

Antipasti-schotel

Selectie van ham-, droge worst- en
olijfsoorten: serranoham Trevélez, coppa di
Parma, salami felino, Franse worst, chorizo
Troncal, truffelsalami en knoflookolijven

per stuk
€ 38,50
(4 – 6
personen)

per stuk
€ 22,50
(4 – 6
personen)

Selectie van allerlei gegrilde hapjes,
worstsoorten en sausjes: gebraden spareribs,
gebraden borrelboutjes (kip), snackballetjes,
Bali cocktailsaté, gekookte worst,
boerenmetworst, ossenworst, grillworst,
leverworst, gehaktbal, pikante Franse worst,
gerookte kipfilet, spareribsaus en wereldsaus
(595)

De Van Roessel Partyschaal

Een feestelijke schaal met yakitorispiesjes,
snackballetjes, Bali cocktailsaté, pikante
Franse worst, kaasspiesjes met zontomaat,
grillworst en wereldsaus

Borrel snackschaal

Een schaal met heerlijke hapjes:
snackballetjes, Bali cocktailsaté, jong
belegen Beemster kaas, grillworst, Indische
snackballetjes, Spaanse frikandellen en
Franse worst

per stuk
€ 19,90
(ca 45
snacks,
voor 6
personen)

per stuk
Kaas-partyschotel
Diverse harde kazen met passende garnituur: 15 pers.
8 pers.
belegen Beemster exclusief, Petit Doruval,
Comté vagné cuivre, oude Beemster kaas,
gegarneerd met wilde vijgjes, zontomaatjes
en geroosterde amandelen

€ 47,50
€ 24,80

per stuk
€ 36,50
Charcuterieschaal
(voor ± 8
De mooiste charcuterie: Serranoham,
personen)
Lomo de Bellota, Salchichon de Bellota,
Chorizo Ibérico Trevélez, truffelsalami,
walnotenchips, Parmasalami Fiocco, Coppa di
Parma en Salami Felino
(1208)

per stuk
€ 77,50
Tapasschaal
(voor ± 15
Een keur aan heerlijke tapas en hapjes,
personen)
verdeeld over drie schalen: knoflookolijven,
manchegokaas, Italiaanse tijgergarnalen,
ansjovisfilet, zongedroogde tomaatjes,
peppadews (zoete pepers gevuld met
roomkaas), Spaanse frikandelletjes, Bali
cocktailsaté, albondigas (gehaktballetjes
in gekruide tomatensaus), kaasblokjes
(Petit Doruval), grissini, homemade aioli
en dungesneden charcuterie: serranoham,
Parmaham, salami felino, mortadella,
Chorizo Ibérico Trevélez, spianata Romana en
coppa di Parma

Hapjesschaal

(1209)

(586/559)

(594)

(592)

per stuk
€ 32,50
Wollukse hapjes
Mooie samenstelling van streekspecialiteiten (voor ± 10
personen)
uit eigen worstkeuken: Brabantse zachte
metworst, boerenleverworst, Brabantse zult,
gekookte worst, grillworst, gehaktballetjes,
rauwe boerenham en pikante worst
(593)

per stuk
€ 52,50
(ca 100
hapjes,
voor ± 15
personen)

per stuk
€ 38,50
(voor ± 10
personen)

FAVORIETE HAPJES

p/100 g.

(894)

Borrelboutjes kip

8 st. ± 350 g.

€ 1,85

(436)

Snackballen

15 st. ± 300 g.

€ 1,89

(439)

Indische snackballen

15 st. ± 300 g.

€ 1,89

(447)

Spaanse frikandellen

15 st. ± 300 g.

€ 2,05

(578)

Saté zonder stokjes

bakje 500 g.

€ 2,19

(441)

Gebraden spareribs

per stuk ± 450 g. € 1,93

(1267)

Yakitorispiesjes

bakje 10 stuks

€ 3,60

(1252)

Bali cocktailsaté

bakje 15 stuks

€ 2,69

(1475)

Mini quiche

bakje 6 stuks

€ 4,40 / bakje

Hapjes- en tapasschalen maken we met de grootste zorg
voor u klaar. Geef uw bestelling minimaal 2 werkdagen
vooraf aan ons door. Met Pasen en Kerstmis hanteren
we aangepaste besteltermijnen.
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