
MOEDERDAG ARRANGEMENTEN
Door alle maatregelen met betrekking op het corona virus is het dit jaar niet mogelijk om Moederdag te

vieren op dezelfde manier als normaal. 
 

Omdat we deze dag niet zomaar voorbij willen laten gaan hebben wij onderstaande arrangementen voor
u samengesteld. 

 
Bestellen is mogelijk tot 5 mei. U ontvangt dan vooraf een betaalverzoek van ons.

Op 10 mei bezorgen wij de bestelling tussen 10:00 - 13:00 uur bij u thuis.
 

Bestellen kan telefonisch of per e-mail:
0413 - 265825 | partycateringverstraten@hetnet.nl 

Huisgemaakte huzarensalade
Ham met asperges 
Serranoham
Gevulde eieren
Tomaatjes en augurken
Koolsalade
Verse ananas
Perzik 
Vers afgebakken stokbrood 
Kruidenboter 

ARRANGEMENT : KEUZE 1
4 Personen € 65,-

 

 

Krabsalade en tonijnsalade 
Gerookte zalm
Nieuwe haring 
Gevulde tomaatjes met garnalen 
Gemarineerde gamba's 
Koolsalade
Tomaten en augurken 
Perzik 
Vers afgebakken stokbrood 
Kruidenboter

ARRANGEMENT : KEUZE 2
4 personen € 85,-

 

 

5 Soorten vlees van de slager 
Huzarensalade uit eigen keuken 
Ui, champignons en paprika 
Koolsalade, komkommersalade, fruitsalade
Gemengde sla, pastasalade
Cocktailsaus, remouladesaus, zigeunersaus
Vers afgebakken stokbrood
Kruidenboter

ARRANGEMENT : KEUZE 3 GOURMET
4 personen € 85,-

 

 
 Uitbreiding mogelijk met vis voor € 3,- p.p. 
 Kabeljauw, zalm en gamba's 

Saté van de haas 
Kipspies 
Ossenhaasspies
Hamburger 
Speklap
Huisgemaakte huzarensalade 
2 Soorten rauwkost, fruitsalade en
aardappelsalade 
Cocktailsaus, remouladesaus,
zigeunersaus
Vers afgebakken stokbrood
Kruidenboter 

ARRANGEMENT : KEUZE 4 BARBECUE
4 Personen € 85,-
 

 
Uitbreiding mogelijk met vis 
Gambaspies € 3,- per stuk
Vispotje € 3,- per stuk 
Zalmspies € 3,- per stuk 
 

 
EXTRA GENIETEN?!

 
HUISGEMAAKTE SOEPEN
Aspergesoep € 7,50 per liter 
Tomatensoep € 6,50 per liter  
 
HUISGEMAAKTE TAARTEN
Aardbeien taart met witte chocolade ganache
Heerlijke chocoladetaart
 
Taart voor 6 á 8 personen € 20,00 per stuk  
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