Catering Kerst 2019
Naam:
Email:

Adres:

Deze kerst helpen we u graag bij een geslaagde
kerstmaaltijd.
Op 24 december voor 12 uur bezorgen wij u
graag hapjes, gourmetschalen en salades aan
huis. De schalen passen in de koelkast, en zijn zo
verpakt dat ze tot en met 2e kerstdag vers blijven.

Telefoonnummer:

Uw bestelling:
x Aanbieding A

€50

x Aanbieding B

€40

Bezorging is gratis binnen de hele gemeente
Steenwijkerland.

x All I want for Christmas...

€90

Bestellen doet u door deze folder uiterlijk
donderdag 19 december ingevuld in te leveren bij
de Wielewaal in Scheerwolde.

x

Gourmetschaal vlees
voor 2 personen

€16

x

Gourmetschaal vis
voor 2 personen

€25

x

Stokbrood met
kruidenboter

€2,50

U ontvangt een bevestiging van uw bestelling
inclusief de totale kosten per email.

x

Saladeschotel
voor 4 personen

€12

Graag ontvangen we uw betaling gepast bij
aflevering.

x

Hapjesschaal vlees
voor 4 personen

€23

Langs deze weg wensen we u graag gezellige
feestdagen,

x

Hapjesschaal vis
voor 4 personen

€26

Per email bestellen kan ook. Stuur uw bestelling,
compleet met afleveradres en telefoonnummer,
naar: info@streekcentrumdewielewaal.nl

Gastvrije groet,
Maureen & Kevin
Streekcentrum de Wielewaal

Opmerkingen:

Gourmetten….

Hapjes erbij?

Zonder in de rij te staan bij slager of
supermarkt... Lekker!

Hapjesschaal Vlees
per vier personen

Gourmetschaal Vlees
€ 16,00
per twee personen (350 gr vlees pp)
●
●
●
●
●
●

Hamburgers
Biefstukjes
Gekruide kipsteaks
Slavinkjes
Varkenshaas
Shaslicks

Gourmetschaal Vis

per twee personen
●
●
●
●
●

€ 25,00
(300 gr vis pp)

Rode mul filet
Gemarineerde zalmsteaks
Tonijn met sesamzaad
Knoflookgarnalen
Kabeljauw

●
●
●
●
●
●
●

€ 16,00
(6 stuks pp)

Gevulde eieren
Slagers grillworst
Droge worst van de slager
Jonge boeren kruidenkaas
Belegen / Oude boerenkaas
Zeeuws spek
Asperges met ham

Hapjesschaal Vis
per vier personen
●
●
●
●

€ 26,00
(6 stuks pp)

Hollandse haring met ui en roggebrood
Garnalen
Diverse gerookte vis
Gestoomde makreel salade

Aanbieding B!
Saladeschotel
voor vier personen

€ 12,00
(1000 gram)

Hapjes Vlees voor vier personen +
Hapjes Vis voor vier personen
+
Stokbrood & kruidenboter voor vier personen

Rijk opgemaakte schotel met
●
●
●
●
●

Hapjes Compleet
Kartoffelsalade
Rundvleessalade
Tafelzuren
Eieren & Ham
Rauwkost



All I want for
Christmas…..

Aanbieding A!
Gourmetschaal Vlees voor 2 personen
Gourmetschaal Vis voor 2 personen
Saladeschotel voor 4 personen
Stokbrood & kruidenboter voor 4 personen

Gourmet Compleet

€ 40,



€ 50,

Aanbieding A +
Aanbieding B +
gratis fles rode wijn
Gourmet Compleet



€ 90,

