Luxe Kerst Hors ‘d Oeuvres

Warm vlees

[Voor 5 personen € 44,50]

1400 gram

Vlees Gourmet
[voor 4 personen € 45,00]

Samenstelling :

[voor 5 personen € 19,50]

Samenstelling:
• Limburgse koude schotel met rundvlees

Maak uw keuze uit:

• gevulde eieren

• kipfilet reepjes met roerbakgroenten

• plakjes tomaat met mozzarella kaas

• varkenshaasje in champignon roomsaus

• gegrilde kipfilet met asia sausje

• varkenshaasje in stroganoffsaus

• Italiaanse salade met kruidendressing

• rundvlees in rode wijnsaus

• gegrilde karbonade

• rundvlees in stroganoffsaus

• gemarineerde champignons / olijven

• Gehaktballetjes in tomatensaus

• ham aspergerolletjes

Deze worden in magnetronbakjes geleverd.

• schwarzwalder schinken
• meloen / perzik / kiwi
op luxe partyschaal tafelklaar

6 soorten vlees: (300 gr. per persoon)

• varkenshaasje

• biefstuk
• kipfilet,
• mini–kipspiesje
• mini–hamburger
• Mini grillworstje
op luxe vleesschaal tafel klaar
4 soorten salades:

Extra bij te bestellen voor:
gourmet en / of Hors 'd Oeuvre:
• Italiaans ciabatta brood of stokbrood
á € 1,75 p. stuk (zelf afbakken)

•

kartoffelsalade met bieslook

•

Limburgse koude schotel met rundvlees

•

penne pastasalade met tomaat

•

pastasalade met groenten & kaas
3 soorten rauwkostsalades

• eigen gemaakte kruidenboter
á € 2,25 per 150 gram

•

witte koolsalade

•

Italiaanse salade

•

komkommersalade
verpakt in 7-vaks schaal tafelklaar

Bij besteding van € 50,00
aan bestellingen een kerstsurprise

gratis !

4 soorten sauzen o.a.

• cocktailsaus

• Tzatzikisaus

• knoflooksaus

• zigeunersaus

De medewerkers van Slagerij & Allround Catering G. Cox wensen jullie heel fijne feestdagen

KERSTBROCHURE

Kerstbestellingen
Kunt u tot en met
20 december ‘17 bestellen

Oudejaarsbestellingen
Kunt u tot en met

Slagerij Cox & medewerkers

27 december ‘17 bestellen

Onze winkel is geopend op
Zondag 24 december
Vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur

PRETTIGE FEESTDAGEN

———————————————————-

2017

WENSEN JULLIE

Bestellingen kunnen worden
opgehaald op:
1ste kerstdag 25 december
tussen 10.00 en 12.30 uur
———————————————————30 december:
tussen 08.00 uur en 15.00 uur
Slagerij & Allroundcatering G. COX
Julianalaan 2
6042 JG Roermond
Telefoonnr.: (0475) 32 99 23
Info@slagerij-partyservicecox.nl
www: Slagerij-partyservicecox.nl

Onze speerpunten zijn nog steeds:
Ambachtelijkheid & Creativiteit
Kwaliteit & Service

