
Salade schotels 

De lekkerste salades uit eigen keuken: 
Een echte specialiteit uit eigen keuken zijn onze salades 
 Rundvleessalade; 
 Huzarensalade; 
 Aardappelsalade; 
 Vissalade; 
 Kip kerrie salade; 

 
Uiteraard kunnen wij de salades maken zoals u dat wenst. 
De salades worden vers bereid en zijn dus ook alleen op bestelling leverbaar. 
Alle producten en ingrediënten komen uit eigen slagerij. Zo kunnen wij onze 
salades vers, fris en smaakvol in eigen keuken bereiden. 
De salades worden royaal opgemaakt met alle lekkernijen die we hebben. Wij 
houden van variatie en dat munt zich uit in de mooiste en creatiefste salades.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Rundvleessalade de luxe  € 5.50 p/p 
 

 Basis salade 250 gr per 
persoon eigen gemaakt; 

 Vers fruit o.a. druiven, meloen 
en aardbeien; 

 Eigen vleeswaren uit eigen 
slagerij zoals achterham, 
snijworst etc. 

 Tomaat;  
 Komkommer;  
 Rauwkost;  
 Droge worst; 
 Zeeuwsspek; 
 Stokbrood met kruidenboter; 

 

 
Huzaren salade de luxe  € 4,50 p/p 

 

 Basis salade 250 gr per persoon eigen gemaakt; 

 Komkommer; 
 Rauwkost; 
 Vers fruit o.a. druiven, aardbeien en meloen; 
 Tomaat; 
 Eigen vleeswaren uit eigen slagerij o.a. achterham, snijworst, etc. 
 Droge worst; 
 Zeeuwsspek; 
 Stokbrood en kruidenboter; 

 
 

 

 
 
 
 



Aardappel salade de luxe  € 4,50 p/p 
 
 

 Basis salade 250 gram per persoon; 
 Komkommer; 
 Tomaat; 
 Rauwkost; 
 Eigen vleeswaren zoals o.a. achterham, snijworst 

etc.; 
 Vers fruit o.a. druiven, meloen en aardbeien; 
 Droge worst; 
 Zeeuwsspek; 
 Stokbrood met kruidenboter; 

Kip kerrie salade de luxe € 5,50 p/p 
 

Gerookt of  niet gerookt  
 Basis salade 250 gram per persoon; 
 Lekker gevulde kip kerrie salade met kip en ananas; 
 Heerlijk gegarneerd met tomaat en bruchette mix; 
 Stokbrood en kruidenboter; 

 

Vissalade de luxe   € 9,50 p/p 
 
 250 gram zalm salade per persoon; 
 Palingfilet; 
 Zalmfilet; 
 Kibbeling; 
 Makreel filet; 
 Losse garnalen; 
 Roggebrood; 
 Stokbrood en kruidenboter; 

 
 

 
  

 

 

 

 
 


