Lunchroom TOF
Catering
Tel: 0297-284964 www.eettof.nl

Salades
sinaasappel, lollo rosso sla, alfalfa en echte mayonaise. Alle onderstaande salades worden
afgegarneerd met gevulde eieren, augurk, tomaat, meloen, aardbei,
(4 tot 6 pers.)

(6 tot 10 pers.)

Huzarensalade gegarneerd met asperges, beenham en salami

klein € 33,50

groot € 43,50

Rundvleessalade gegarneerd met beenham, rosbief, fricandeau en ardennerham

klein € 38,50

groot € 48,50

Russisch ei gegarneerd met gerookte zalm, garnalen en gerookte paling

klein € 38,50

groot € 48,50

Aardappelsalade gegarneerd met ardennerham, roombrie en spekjes

klein € 33,50

groot € 43,50

Waldorfsalade gegarneerd met roompaté en franse brie

klein € 33,50

groot € 43,50

Kipkerrysalade gegarneerd met roompaté en franse brie

klein € 33,50

groot € 43,50

Zalmsalade gegarneerd met gerookte zalm, garnalen en gerookte paling

klein € 38,50

groot € 48,50

Crabsalade gegarneerd met gerookte zalm, garnalen en gerookte paling

klein € 38,50

groot € 48,50

Tonijnsalade gegarneerd met gerookte zalm, garnalen en gerookte paling

klein € 38,50

groot € 48,50

Eiersalade gegarneerd met roomkaas, roompaté en spekjes

klein € 33,50

groot € 43,50

Vegetarische salade gegarneerd met roomkaas en franse brie

klein € 33,50

groot € 43,50

Rauwkostsalade met gerookte kip sla, tomaat,komkommer, ei augurk,walnoten,
Honing-mosterddressing, rode ui en bieslook
klein € 31,50
Rauwkostsalade Geitenkaas met gemengde sla, tomaat, komkommer, ei, augurk, walNoten, pijnboompitten honingsaus en bieslook
klein € 31,50
Rauwkostsalade Tonijn met gemengde sla, tomaat, komkommer, augurk, ei, kappertjes,
Rode ui, cocktaildressing en bieslook
klein € 33,50
Rauwkostsalade Carpaccio met gemengde salade, tomaat, komkommer, ei, augurk
Honing-mosterddressing, pijnboompitten , geraspte kaas.
klein € 33,50
Rauwkostsalade Zalm met ijsbergsla, tomaat, komkommer, augurk, ei, kappertjes,
Rode ui, whisky-coctaildressing en bieslook
klein € 33,50

groot € 38,50

Feestsalade 1/2 huzarensalade 1/2 zalmsalade gegarneerd met asperges, salami,
beenham, gerookte zalm, garnalen en gerookte paling

groot € 48,50

Fruitsalade als dessert gegarneerd met echte slagroom
Mand stokbrood 5 stuks vers gebakken uit eigen oven met bakje kruidenboter

klein € 33,50

groot € 36,50
groot € 36,50
groot € 38,50
groot € 38,50

groot € 43,50
€ 17,00

Wij kunnen voor u ook warme gerechten bereiden zoals bijvoorbeeld kipsaté, varkenshaassaté, balletjes- gehakt
in pindasaus, varkenshaasmedaillons in champignonsaus, kipstukjes in stroganoffsaus en zalm stukjes in een
dillenroomsaus. Bekijk hiervoor onze warme gerechten folder.
Onze verhuur service bied u de gelegenheid om borden, bestek, soepkommen, koffiekopjes, bartafels, glazen,
pannen, koffiemachine, gasbarbecue, terrasstoelen, terrastafels enzovoorts te huren. Bekijk hiervoor onze
verhuur folder.

