Saladeschalen
(vanaf 4 personen)
Rundvlees salade

€ 3,95 per persoon

Gegarneerd met een combinatie van vruchtjes,ei en vleeswaren
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Kartoffel salade

Profiteer en geniet van de lekkere
aanbiedingen bij De Zaak vol Smaak

€ 3,45 per persoon

Gegarneerd met een combinatie van groente, vruchtjes, ei en vleeswaren

Scharrelei salade

€ 5,50 per persoon

Gegarneerd met een combinatie van vruchtjes, ei en vleeswaren

Vis salade

€ 6,95 per persoon

(vanaf 6 personen)
Gegarneerd met een combinatie van vruchtjes en vis

Salade (zonder garnering)
Rundvlees salade
Huzaren salade
Kartoffel salade
netohcsniW Asalade
D 1769 ,7 enneV
Scharrelei

510524 - 7950 noofeleT
ln.gniluedknehjiregals@ofni
/gnilued/ln.kaamslovkaazed.www

kaamS lov kaaZ eD
gnilueD kneH jiregalS

500 gram
500 gram
500 gram
500 gram

€ 3,45
€ 3,35
€ 2,98
€ 4,45

Hapjes & salade
schalen
De Zaak vol Smaak
Slagerij Henk Deuling

Venne 7, 9671 DA Winschoten
Telefoon 0597 - 425015
info@slagerijhenkdeuling.nl
www.dezaakvolsmaak.nl/deuling/

Slagerij Henk Deuling | Venne 7 | Winschoten | tel 0597 - 425015
info@slagerijhenkdeuling.nl

www.slagerijhenkdeuling.nl of www.bbqenbuffetexpress.nl

Hapjesschaal “exclusief”
2 dagen van te voren bestellen

Met de volgende hapjes:
› Cervelaathoorntje/Amst uitje
› Gevulde ei
› Kaas met mandarijn
› Mini saté
› Ham/asperges

60 luxe hapjes € 18,45
90 luxe hapjes € 26,45
120 luxe hapjes € 32,95

› Cowboyvlees
› Brunswijcker
› Honeypops
› Bacon met ananas
› Gebraden gehaktballetjes

erekkel ed nav teineg ne reetiforP
kaamS lov kaaZ eD jib negnideibnaa

Hapjesschaal “de venne”
2 dagen van te voren bestellen
Met de volgende hapjes:
› Kaas met mandarijn
› Cowboyvlees
› Rookvlees met ei
› Gebraden gehaktballetjes
› Ham/asperges

› Grillworst
› Brunswijcker
› Zeeuwsspek
› Droge worst
› Groninger leverworst

Hapjesschaal Tapas en zo
2 dagen van te voren bestellen

40 hapjes
60 hapjes
80 hapjes
100 hapjes

Hapjesschaal Populair
Met de volgende hapjes:
› Brunswijcker
› Kaas
› Mini saté
› Gebraden gehaktballetjes
› Cowboyvlees

Met de volgende hapjes:
› Peppadews met roomkaas
netohcsniW AD 1769 ,7 enneV
› Tomaat/mozzarellaspiesjes
kaamS lov kaaZ eD
510524 - 7950 noofeleT
ln.gniluedknehjiregals@ofni
› Honeypops
/g›niSalami
lued/ln.kamet
amsloheksenkaas
vkaazed.www gnilueD kneH jiregalS
› Gevulde eieren
› Geitenkaas met olijf
› Pestokaas
› Mediterrane worst
› Kipfilet met kipkerriesalade
› Ham/asperges
Hapjesschaal Tapas en zo

€ 10,95
€ 19,95

› Grillworst
› Zeeuwsspek
› Rollade rolletjes
› Droge worst
› Groninger leverworst

Profiteer en geniet van de lekkere
aanbiedingen bij De Zaak vol Smaak

€ 11,95
€ 15,95
€ 19,95
€ 23,45

Hapjesschaal Populair

Hapjesschaal de venne

50 hapjes
100 hapjes

50 hapjes
100 hapjes

2 dagen van te voren bestellen

€ 18,45
€ 32,95

Venne 7, 9671 DA Winschoten

Hapjesschaal exclusief

De Zaak vol Smaak Telefoon 0597 - 425015
info@slagerijhenkdeuling.nl
Slagerij Henk Oma’s
Deuling
Hapjesschaal
www.dezaakvolsmaak.nl/deuling/

Oma’s Hapjesschaal

50 hapjes
100 hapjes

2 dagen van te voren bestellen

Met de volgende hapjes:
› Kaas, zilveruitje en droge worst
› Boterhamworst/augurk
› Rookvlees met ei
› Gebraden gehaktballetjes
› Ham/Monchou

› Grillworst
› Puntje snijworst
› Zeeuwsspek
› Droge worst
› Groninger leverworst

€ 14,95
€ 26,95

