TAPAS EN PARTY SCHALEN
Onze tapas en party schalen zijn een ware traktatie tijdens feestelijke gelegenheden.
Wij bieden u verschillende varianten aan zodat u voor ieder moment een passende invulling
heeft.
TAPAS ASSORTIMENTSCHAAL
HAPJESSCHAAL
Voor  15 personen

Voor  15 personen
Ongeveer 100 hapjes

€ 75,00 per stuk

€ 49.50 per stuk

Diverse tapas en hapjes, verdeeld over 3 schalen.
Een perfecte smaakmaker op een feestje of borrel.

Lekkere selectie gegrilde hapjes, worstsoorten en
gehaktballetjes. Een feest voor iedere gelegenheid.

Knoflookolijven
Manchegokaas
Italiaanse tijgergarnalen
Ansjovisfilet
Zongedroogde tomaatjes
Peppadews (zoete pepers gevuld met roomkaas)
Spaanse frikandelletjes
Bali Cocktailsate
Albondigas (gehaktballetjes in gekruide
tomatensaus)
Kaasblokjes (Petit Doruval)
Wave toast met olijfolie en zeezout
Home made Aioli
Op een schotel dun gesneden:
Seranoham
Parmaham
Salami Felino
Mortadella
Chorizo Iberico Trevelez
Spianata Romana
Coppa di Parma
Met prikkers en servetten

Gebraden spare ribs
Gebraden borrelboutjes (kip)
Snackballetjes
Bali cocktail saté
Gekookte worst
Boerenmetworst
Ossenworst
Grillworst
Leverworst
Gehaktbal
Franse worst
Gerookte kipfilet
Spare ribsaus
Wereldsaus

Spelregels:

Wij verzoeken u de schalen minimaal
1 dag van te voren te bestellen. Met Kerst
gelden de regels van de Kerstbestellijst;
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TAPAS EN PARTY SCHALEN
Onze tapas en party schalen zijn een ware traktatie tijdens feestelijke gelegenheden.
Wij bieden u verschillende varianten aan zodat u voor ieder moment een passende invulling
heeft.
WOLLUKSE HAPJES
BORRELSNACK SCHAAL
Voor  10 personen

Voor  6 personen
Ongeveer 45 hapjes

€ 27.50 per stuk

€ 18.75 per stuk

Mooie samenstelling van streekspecialiteiten uit
eigen worstkeuken

Maakt ieder feestje extra gezellig. Ook leuk als kado!

Brabantse droge worst
Boerenleverworst
Brabantse zult
Gekookte worst
Grillworst
Gehaktballetjes
Rauwe boerenham
Franse worst

Snackballetjes
Bali cocktail saté
Jong belegen Beemster kaas
Grillworst
Indische snackballetjes
Spaanse frikandellen
Franse worst

Spelregels:

Wij verzoeken u de schalen minimaal
1 dag van te voren te bestellen. Met Kerst
gelden de regels van de Kerstbestellijst;
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TAPAS EN PARTY SCHALEN
Onze tapas en party schalen zijn een ware traktatie tijdens feestelijke gelegenheden.
Wij bieden u verschillende varianten aan zodat u voor ieder moment een passende invulling
heeft.
“VAN ROESSEL”-PARTYSCHAAL

PROEVERIJPLATEAU
VAN ROESSEL
Voor4-6 personen

€ 35,00 per stuk

Voor  10 personen

€ 35.00 per stuk

Proef Van Roessel met deze combinatie van
heerlijkheden van delicatessen en vleeswaren.

Maak van elk feestje een Van Roessel-feestje!

Gamba’s in knoflook
Brabantse plaatham
Entrecote secreto met truffelmayo
Brabantse metworst
Franse worst huisgemaakt
Vijgenbrood
Morbier Franse kaas
Belegen Beemster met vijg
Zalmbonbon

Yakitorispiesjes
Snackballetjes
Bali cocktailsaté
Franse worst
Kaasspiesjes met zontomaat
Grillworst
Wereldsaus

Spelregels:

Wij verzoeken u de schalen minimaal
1 dag van te voren te bestellen. Met Kerst
gelden de regels van de Kerstbestellijst;
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TAPAS EN PARTY SCHALEN
Onze tapas en party schalen zijn een ware traktatie tijdens feestelijke gelegenheden.
Wij bieden u verschillende varianten aan zodat u voor ieder moment een passende invulling
heeft.
AMUSEGLAASJES
Minimale afname
10 stuks per soort

CHARCUTERIESCHAAL
Voor  8 personen

€ 1,95 per stuk
LET OP: Niet met Kerst
te bestellen

€ 35.00 per stuk

Amuses zijn kleine hapjes voorafgaand aan het diner
of buffet om de eetlust op te wekken en de tong te
strelen. Onze amuses kunnen ook als uitbreiding
dienen voor de diverse buffetten en hapjesschotels.

Het mooiste van onze vleeswarenafdeling, verzameld
op 1 plateau.



Seranoham
Lomo de Bellotta
Salchichon de Bellotta
Chorizo Iberico Trevelez
Truffelsalami
Walnotenchips
Parmasalami Fiocco
Coppa di Parma
Salami Felino












Entrecote Secreto met truffelmayonaise,
rucolasla en oude kaas
Bonbon van rookvlees gevuld met filet americain
Vitello tonato kalfsfilet met tonijndressing,
kappertjes en zontomaat
Bonbon van zalmmouse met gerookte zalm
Bonbon van runder tapenade met
olijfolie, pijnboompitjes en Parmezaan Reggiano
Krokante chiligamba’s met chilisaus
Gehaktballetjes op Oosterse wijze met
sesamsaus
Kaasspiesje van Taleggiokaas met olijf,
basilicum en zontomaat
Mini Garnalencocktail van Noordzeegarnalen
Seranoham Trevelez met meloen
Pastramiwrap met roomkaas, augurk, pastrami
en ijsbergsla

Spelregels:
Wij verzoeken u de amuses minimaal 3 dagen van te
voren te bestellen in verband met de planning. Met
Kerstmis kunnen er geen amuseglaasjes besteld
worden en gelden de regels van de Kerstbestellijst.
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ANTIPASTI-SCHOTEL
Voor  5 personen

KAAS PARTYSCHOTEL
Voor  15 personen
8 personen

€ 18,75 per stuk

€ 45.00 per stuk
€ 23.50 per stuk

Selectie van ham-, droge worst- en olijfsoorten voor
bij de borrel

Diverse harde kazen met passende garnituur.
Lekker bij een mooi glas wijn of bier.

Serranoham Trevélez
Coppa di Parma
Salami Felino
Franse worst
Spianata Romana
Truffelsalami
Knoflookolijven

Belegen Beemster Exclusief
Petit Doruval
Comté vagné cuivre
Oude Beemster kaas
Gegarneerd met wilde vijgjes, zontomaatjes en
geroosterde amandelen

Spelregels:

Wij verzoeken u de schalen minimaal
1 dag van te voren te bestellen. Met Kerst
gelden de regels van de Kerstbestellijst;
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