
Satébuffetje 't Karrewiel           € 8,95 Bourgondisch buffet              € 21,50

kipsaté los in een chafingdish 130 gr. p.p. saté
beenhamsnippers in champignonsaus

komkommersalade met tomaat gehaktballetjes
met stokbrood en kruidenboter gerookte zalm
kroepoek nieuwe haring met uitjes

Noorse garnalen met cocktailsaus
huzarensalade
gevulde eieren
ham met asperges

extra: kroepoek
1 kipdrumstick p.p.    € 2,00 boerenham met meloen
2 gehaktballetjes p.p. € 2,00 kiprollade
huzarensalade           € 2,00 2 soorten rauwkostsalade

stokbrood
kruidenboter

hollandse garnalen ipv noorse + € 1,00
luxe bordjes en bestek, wegwerp € 0,85 extra pikante kipreepjes + € 2,50

extra nasi + € 1,50

Let op, is geen volledige maaltijd! luxe bordjes en bestek, wegwerp € 0,85

Borrelplateau                €15,00 Borrelplateau de luxe  €19,50

Voor 2 tot 4 personen, hier altijd op: Voor 2 tot 4 personen, hier altijd op:

diverse soorten worst diverse soorten worst
een paar soorten kaas een paar soorten kaas
gehaktballetjes gehaktballetjes
gevulde pepertjes gevulde pepertjes

wraps
pittige kipkluifjes

Verder wordt het aangevuld met leuke hapjes 
afhankelijk van het seizoen. Verder wordt het aangevuld met leuke hapjes 

afhankelijk van het seizoen.
sausjes
olijven sausjes
uitjes olijven

uitjes 

Let op, is geen maaltijd, maar hapjes! Let op, is geen maaltijd, maar hapjes!

café-zaal 't Karrewiel partyservice

Hapjes waarmee u voor de dag kunt komen

Hapjes en buffetten voor thuis    

Prijzen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 25 personen en thuisgebracht.



Bourgonische schaal vis      € 19,50 Bourgondische schaal vlees €18,50

aardappelsalade rundvleessalade
gevulde eieren gevulde eieren
pasta met tonijn ham met asperges
gerookte zalm boerenham met meloen
gerookte paling kiprollade met kruidenkaas
nieuwe haring met uitjes gehaktballetjes
Hollandse garnalen met cocktailsaus paté
crabsalade carpaccio met truffelmayonaise
makreelfilet brie met noten en honing
diverse soorten rauwkost diverse soorten rauwkost

met stokbrood en kruidenboter met stokbrood en kruidenboter

Bourgondische schaal vis en vlees                                  € 17,50

extra gerookte paling  € 2,50

rundvleessalade
gevulde eieren
ham met asperges
boerenham met meloen
kiprollade met kruidenkaas
gehaktballetjes

met stokbrood en kruidenboter

gerookte zalm
nieuwe haring met uitjes
Hollandse garnalen met cocktailsaus

diverse soorten rauwkost


