
Salades 
Huzarensalade   
500cc beker   _________  € 7,25
4-6 personen    _________  € 34,00 
8-10 personen    _________  € 54,00
Kip-ananassalade 
500cc beker   _________  € 7,95
4-6 personen   _________  € 44,00
8-10 personen   _________  € 64,00
Pastasalade (vegetarisch) 
500cc beker   _________  € 7,25
4-6 personen    _________  € 42,00
8-10 personen    _________  € 62,00 
Tonijnsalade  
500cc beker    _________  € 7,95
4-6 personen  _________  € 44,00 
8-10 personen    _________  € 64,00  
Zalmsalade  
500cc beker    _________  € 7,95
4-6 personen    _________  € 44,00  
8-10 personen    _________  € 64,00  
Waldorfsalade (vegetarisch)
500cc beker   _________  € 7,25
4-6 personen  _________  € 42,00
8-10 personen     € 62,00 

Onze producten bevatten mogelijk allergenen, ga naar www.bartelscatering.nl voor meer informatie of vraag het ons!Onze producten bevatten mogelijk allergenen, ga naar www.bartelscatering.nl voor meer informatie of vraag het ons!

voor kerst en oud & nieuw
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Soepen Aantal   Prijs incl. BTW
Italiaanse pomodori soep 500cc Italiaanse pomodori soep 500cc  _________ € 5,25
Zaanse mosterdsoep 500cc Zaanse mosterdsoep 500cc  _________ € 5,25
Wild bouillon 500cc   Wild bouillon 500cc    _________ € 5,35

Ragout
Kalfsragout 0.5l Kalfsragout 0.5l (per 3 pers.)  _________ € 6,25
Wildragout 0.5l Wildragout 0.5l (per 3 pers.)  _________ € 7,25
Ragout bakje (Ragout bakje (per stuk)  _________ € 1,25

Hapjes
30 luxe borrelhapjes 30 luxe borrelhapjes  _________ € 37,50
45 luxe borrelhapjes 45 luxe borrelhapjes  _________ € 56,25
Spies mozzarella, tomaat en basilicum Spies mozzarella, tomaat en basilicum  _________ € 1,75

Warme maaltijd
Hazenpeper beker Hazenpeper beker (per 2 pers.)   _________ € 9,95
Rodekool met appeltjes Rodekool met appeltjes (per 2 pers.)   _________ € 5,25
Aardappel puree Aardappel puree (per 2 pers.)    _________ € 4,50
Gestoofde peertjes (Gestoofde peertjes (2 stuks)   _________ € 2,25   

Lekker voor erbij
Wit stokbrood  Wit stokbrood   _________ € 1,70
Bruin stokbrood  Bruin stokbrood   _________ € 1,90
Focaccia met kruiden  Focaccia met kruiden   _________ € 3,75
(om zelf af te bakken)(om zelf af te bakken)
Kruidenboter   Kruidenboter    _________ € 2,90
Tapenade  Tapenade   _________ € 3,50

Naam:  ____________________________________

Bezorgadres: _______________________________

E-mail adres: _______________________________

Telefoon: __________________________________

Datum: ____________________________________

 ____________________________________

 _______________________________

 _______________________________

 __________________________________

 ____________________________________

Afhaaltijd:Afhaaltijd: _________________________________

Bezorgtijd: _________________________________ _________________________________

Betaalwijze:          ❍ Contant          Contant          ❍ ❍ Op rekeningOp rekening

Bestellijst via fax: 072-799 0037
Online bestellen via: www.bartelscatering.nl

Maak het uzelf gemakkelijk met de feestdagen!BESTELLIJST

Salades Aantal Prijs incl. BTW
Huzarensalade   

Aantal   Prijs incl. BTW
 € 5,25
 € 5,25
 € 5,35

Deze bestellijst is slechts een indicatie 

Deze bestellijst is slechts een indicatie 

van wat wij voor u kunnen verzorgen. 

van wat wij voor u kunnen verzorgen. 

Wij denken graag met u mee om aan uw 

Wij denken graag met u mee om aan uw 

wensen te voldoen! Neemt u daarvoor 

gerust contact op met Remco via 

072-512 2996 of info@bartelscatering.nl.


