Gourmet | Fondue | Steengrill

Maaltijden | Soepen | Dagschotels

Buffetten

BBQ

Slagerij van der Werff, BBQ’s & Buffetten voor ieder budget
Slagerij van der Werff is al vanaf 1983 actief in de partservice. Wij verzorgen complete BBQ’s
en buffetten. Wij staan garant voor kwaliteit, vers en hygiëne. Wij gebruiken altijd het beste
en het mooiste vlees. Of u nu een Indonesich, Italiaans, Bourgondisch of een Hollands buffet
wilt, wij kunnen het voor u verzorgen. Vis-, koude, warme en luxe buffetten tot in de puntjes
verzorgd en op iedere locatie gekoeld geleverd. Heeft u iets te vieren met uw familie, bedrijf
of vereniging? Kom langs in de winkel dan bespreken wij uw wensen.

Slagerij van der Werff:
GEWOON GOED!

Slagerij van der Werff
Glipperdreef 121
2104WC Heemstede
T 023 - 52 94 363
E-mail: info@slagerijvdwerff.nl

Gourmet | Fondue | Steengrill
Voor een etentje met vrienden of familie, is creatief
tafelen een gezellig alternatief. Met z’n allen om de
tafel lekkere gerechtjes maken.
Wij leveren voor de gourmet, fondue en steengrill een
heerlijke vleesschotel, het vlees is hierbij in lapjes of
blokjes gesneden.
De schotel kan naar uw wens aangepast worden. Ook
een zoutloze variant bestaat tot de mogelijkheid. U
kunt de gourmetschotel prima combineren met:
sauzen, eigengemaakte kruidenboter en salades.

Mogelijkheden:
•
•
•

Runderbiefstuk
Varkenshaas
Kipfilet

•
•
•

Mini tartaar
Mini hamburger
Mini slavinkjes

De Gourmetschotels
kunt u uiteraard ook
uitbreiden met luxere
vleessoorten zoals:

•
•
•
•

Kalfsoesters
Ossenhaas
Lamshaasjes
Lamskoteletjes

Maaltijden | Soepen | Dagschotels
Assortiment Soepen:
• Tomatensoep
• Tomaten-Groentensoep
• Groentesoep
• Ossenstaartsoep
• Kippensoep
• Uiensoep
• Bruine Bonensoep

•
•
•

Bospaddestoelensoep
Champignonsoep
Mosterdsoep

Seizoensgebonden:
• Erwtensoep
• Aspergesoep
• Goulashsoep

Al onze maaltijden worden vers door
ons bereid. Hierbij wordt geen gebruik
gemaakt van conserveringsmiddelen.
U ontvangt dus een echt ambachtelijke
maaltijd!
Uitgangspunten van de bereiding van de
maaltijden zijn: V
 ers, Smakelijk,
Gevarieerd & Vitaminerijk.

Naast onze diverse stamppotten kunt u bij ons
terecht voor een ruim assortiment kant-en-klare
maaltijden. Onze specialiteit zijn de gratinschotels.
Smaakvol en lekker makkelijk!
Een greep uit ons assortiment:
• Snijbonenstamppot
• Witlofstamppot
• Rode bietenstamppot
• Prei-kaasstamppot
• Andijviestamppot
• Haché
• Macaroni
• Kip-kerry
• Babi Pangang
• Balletjes in saus
• Bami/Nasi Goreng
• Pastaschotels
• Spaghetti
• Puree gratin schotels; wisselend assortiment
• Gegrilde kippen en borrelpootjes
• Gehaktballen
• Gebraden sukadelapjes
• Gebraden kippenpoten
Al onze maaltijden zijn op ieder gewenst gewicht
te verkrijgen.

www. slagerijvdwerff.nl

Buffetten
Buffet A | Luxe Koud Buffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visspiegel, met o.a. gepocheerde hele Noorse zalm,
palingfilet, garnalen, gerookte uitgesneden zalm
Visschotel, met gebakken kibbeling, geroosterde
gamba's
Visschelp met zalmsalade
Visschelp met tonijnsalade
Visschaal met zoute haring, uitjes en zuur
Entrecôte gesneden op een spiegel
Brabantse rundvleessalade
Italiaanse grove vleessalade
Spaanse vissalade
Franse paddestoelensalade
Beenham gerookt in klem
Varkenshaas getrancheerd
Lamscarree op z'n Grieks
Paté en croute
Stokbrood en kruidenboter

Buffet C | Hollands
Visbuffet
•
•
•
•
•

Saladebuffet
•
•
•
•
•
•

Buffet B | Indisch / Chinees Buffet
Soep naar keuze
Warme gerechten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daging bali (rundvlees in hete saus)
Batsi malakka (varkensvlees in milak satésaus)
Ajam pedis (kipvlees in pikante saus)
Frikandel padang (ketjap gehaktballetjes)
Sajor lodeh (gemengde groenten in kokosbouillon)
Sambal goreng telor (eieren in pikante saus)
Sambal goreng groene boontjes (sperzieboontjes
in pikant saus)
Tja tahu (combinatie van soja, taugé, prei en sesam)
Nassi puttih (witte rijst)

Koude gerechten
•
•
•
•

Servendung (kokospinda’s)
Atjar kuning (zacht zure groente)
Kroepoek, sambal, gado gado (knapperige groente
met pindasaus) of ikan bali (gebakken vis in
sambal)
Spekkoek *

IJsbuffet *

Zalmsalade met garnituur
Huzarensalade met gevulde eitjes
Waldorfsalade met gerookte kip

Vleesbuffet

•
•

IJsbuffet *

Visspiegel met gepocheerde zalm
Paling met garnituur
Zalmvlinder
Gegrilde gamba's
Haringschotel

Entrecôte
Porc du provence
Varkenshaasmedaillon met champignon - roomsaus
(warm)
Boeuff stroganoff (warm)
Rijst

Buffet D | Bourgondisch
Warme gerechten
•
•
•
•
•
•
•
•

Coq au vin (piepkuiken in rode wijnsaus)
Boueff Stroganoff (speciaal)
Spiegel, gegrilde zalmforel met amandelen
Vlinder presentatie met schotse gerookte zalm
Gerookte en gefileerde paling
Schwarzwalder Schinkenplatte met meloen en
balletjes
Texelse lamsbout in hooi gegaard, gesneden en
met cranberry saus
Toscaanse runderrib met pestodressing en pijnboompitten en gemarineerde pomodori tomaten

Koude gerechten
•
•
•
•
•
•

Waldorffsalade
Maastrichtse champignonsalade
Pastasalade
Aardappel rundvleessalade
Rauwkostsalade
Fruitsalade

IJsbuffet *

Slagerij van der Werff: GEWOON GOED!

* optioneel

It’s BBQ Time bij Slagerij van der Werff !
Of u nou met het gezin gaat barbecuen of een buurtfeest voor 50 personen aan het
organiseren bent; voor ieder evenement kunt u terecht bij Slagerij van der Werff!

Voor een barbecue hebben wij diverse menu’s en specialiteiten. Al onze BBQ menu’s kunnen naar
wens aangepast worden. Zelfs voor een vegetarisch menu kunt u bij ons terecht. Kijk op onze
website www.slagerijvdwerff.nl/barbecue voor de mogelijkheden.
Menu 1
Barbecueworst
Hamburger
Shaslick
Kipdrumstick
Huzarensalade
Kartoffelsalade
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Stokbrood
Kruidenboter

Menu 2
Barbecueworst
Hamburger
Kipdrumstick
Karbonade
Huzarensalade
Kartoffelsalade
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Stokbrood
Kruidenboter

Optioneel:
• Kalfs ribeye
• Lamskotelet
• Lamsrack
• Lamsspies

•
•
•
•

Menu 3
Barbecueworst
Hamburger
Kipsaté (100g)
Kipdrumstick
Huzarensalade
Kartoffelsalade
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Satésaus
Stokbrood
Kruidenboter

Menu 4
Barbecueworst
Karbonade
Kipsaté (100g)
Kipfilet
Huzarensalade
Kartoffelsalade
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Satésaus
Stokbrood
Kruidenboter

Handgeregen varkenshaassaté
Varkenshaas tricolore
Scampiesspies
Zalmmoot

•
•
•

Menu 5
Barbecueworst
Kipfilet
Kipsaté (100g)
Biefstukspies
Huzarensalade
Kartoffelsalade
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Satésaus
Stokbrood
Kruidenboter

Kindermenu
Barbecueworst
Hamburger
Huzarensalade
Kartoffelsalade
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Stokbrood
Kruidenboter

Runderhamburger
Rauwkostsalade
Komkommersalade

Vanaf 20 personen inclusief gasbarbecue (geen schoonmaakkosten!)
Lekker uw handen vrij tijdens een BBQ-feest? Wij kunnen personeel voor u
verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden. Uiteraard kunnen wij, tegen meerprijs,
ook borden / bestek / servetten voor u regelen.
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