
Neem gerust vrijblijvend contact op om uw wensen kenbaar te maken en te horen wat de 

mogelijkheden zijn. Wij zijn u graag van dienst. 0320-219798  

 

 
 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

Huzaren basis 
  

Heerlijke 
huzarensalade.  

Voor 4 personen.  
 

 

Huzaren Salade 
  

Heerlijke 
huzarensalade  voor 

4 personen. 
Gegarneerd met 

gevulde eieren, 
aspergeham, 

gevulde tomaatjes 

e.d. 
 

Rundvlees Basis 
 

Heerlijke 
Rundvleessalade.  

voor 4 personen. 
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Rundvlees Salade 

  
Heerlijke 

Rundvleessalade.  

voor 4 personen. 
Gegarneerd met   

gevulde eieren, 
aspergeham, 

gevulde tomaatjes 
e.d. 
 

Zalmsalade Basis 

  
Heerlijke Zalmsalade  
voor 4 personen. 

Zalmsalade 

  
Heerlijke Zalmsalade  

voor 4 personen. 

Gegarneerd met 
haring, makreel, 

gerooktezalm, paling 
en garnalen. 
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Vis Schotel  

 
Schaal met Gerookte 

Paling, Haring, 
Garnalen, 

Gerooktezalm , 

Kibbeling en 
makreel.  

 

Haring Schotel 
Heerlijke verse 

Hollandse haring 
gegarneerd met 

(rode) ui. 
 

Prijs van de 
haringschotel is 

afhankelijk van het 
aantal haringen. 

Hapjes 
Schaal met 64  luxe 

hapjes. 
Bestaande uit: 

Wrap roomkaas 
rookvlees, gevulde 

tomaten, 
Roggebrood brie, 

cupje gerooktezalm, 
roggebrood haring, 

Cupje Gamba. 



 

 

 
 

 
 

                                     
 

 
 

 
 

 

 

Hapjes 

Hapjes 

Schaal met 64 
hapjes bestaande 

uit: cervelaathoorn, 
toast filet americain, 

gevuld tomaatje, 
kipfilet/brie, 

gekookteworst en 
asperge/ham 

Hapjes 

Schaal met diverse 
soorten luxe 
hapjes. 
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Hapjes 
  

 
Bamboeschaal met 

meloenbolletjes en 
ardennerham 

gegarneerd met mini 
tomaatje 

Hapjes 
  

Schaal 64 hapjes 

Meloen met 
ardennerham, 

gevuld tomaatje, 
wrap rookvlees 

roomkaas, 
deegbakje  met 

garnalen, toast 

eiersalade, 
kaasbklokje en 

cervelaat augurk 
rolletje 

Hapjes 
 

Schaal 
bittergarnituur 

bestaande uit 64 
stuks van 8                 

verschillende soorten 
snacks. 
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Kerst/ nieuwjaars 

borrel 
 

Voor uw kerst of 
nieuwjaarsreceptie 

kunt u ook terecht bij 
Flevofood.  

Vraag naar de 

mogelijkheden. 

Hapjes 64 st   
 

 
Gevulde tomaatjes 

met garnalen, 
Katenspekrolletje 

gevuld met fetta, 
Meloen met 

ardennerham, Wrap 

mer gerookte zalm, 
toast kip/ brie, toast 

roomkaas, 
Roggebrood Haring 

en fruitspies. 

Einde jaar feestje 

 
Een gezellig feestje 

met diverse hapjes, 
gluhwein, Oliebollen, 

appelflappen.  
Vraag naar de 

mogelijkheden. 



 

 

Hapjes  
minibroodjes 

 
 

Diverse soorten 
minibroodjes 

belegd met o.a.  
Salades 

Beenham 

Gerookte zalm 
 

 
 


