KEURSLAGER WESTERMAN
ecialist!
U kunt bij ons diverse schalen met heerlijke,
verse hapjes bestellen bestaande uit vlees, worst,
vleeswaren, wraps, grill-artikelen en salade’s. Alle
producten bereid in eigen worstmakerij en keuken.

uw cateringsp

Bestel eenvoudig online via keurslagerwesterman.nl
(bestellen kan minimaal 2 dagen van tevoren)

Hapjesschaal
Luxe Medium

Hapjesschaal
Luxe Large

60 hapjes, voor 8-10 personen

• Snijworst met ui
• Indisch gehaktballetje
• Grillworst
• Tomaatspiesje
• Ham/monchou
rolletje

• Vlees bonbon
• Droge worst
• Gevuld ei
• Salade amuse
• Bacon/ei
• Wrap

95 hapjes, voor 15-16 personen

per schaal

2950

Hapjesschaal
Populair Medium
• Hausmacher
leverworst
• Snijworst met ui
• Cowboy droge worst
• Kaaspuntje

per schaal

per schaal

4500

per schaal

3250

per schaal

1750

95 hapjes, voor 15-16 personen

2250

Hapjesschaal
To Go Small

• Ham/monchou
rolletje
• Droge worst
• Indisch balletje
• Spekkies
• Grillworst

• Hausmacher
leverworst
• Snijworst met ui
• Cowboy droge worst
• Kaaspuntje

Hapjesschaal
To Go Medium
55 hapjes, voor 8-10 personen

25 hapjes
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• Vlees bonbon
• Droge worst
• Gevulde ei
• Salade amuse
• Bacon/ei
• Wrap

Hapjesschaal
Populair Large

60 hapjes, voor 8-10 personen

• Ham/monchou
rolletje
• Droge worst
• Indisch balletje
• Spekkies
• Grillworst

• Snijworst met ui
• Indisch
gehaktballetje
• Grillworst
• Tomaatspiesje
• Ham/monchou
rolletje

per schaal

995

• Snijworst met ui
• Droge worst
• Grillworst
• Leverworst

Westerman, keurslager

• Kaas
• Sweet curry balletje
 oterhamworst met
•B
augurk

Winkel: Autorama Winkelcentrum te Veendam
Pick-up point: Promenadepad 79 te Veendam
Webshop: www.keurslagerwesterman.nl
Contact: 0598-612700 of info@westerman.keurslager.nl

Hapjesschaal
To Go Large

Hapjesplank Middel
Mooi gevulde plank. Alles wordt in
bakjes geleverd zodat het goed in de
koelkast past. Op het dienblad zit
10,- statiegeld.

85 hapjes, voor 13-15 personen

• Snijworst met ui
• Droge worst
• Grillworst
• Leverworst

• Kaas
• Sweet curry balletje
• Boterhamworst met
augurk

per schaal

2750

• Indisch balletje
• Kipsaté
 rillworst naturel
•G
en ham/kaas
• Ham/monchou
rolletje

Hapjesplank Groot

per stuk

5000

• Bombay kipspies
• Sweet honeypops
• Cowboy worst
• Grillworst
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Tijd: 25 tot 30 minuten
aanbrandt.
omroeren zodat het niet
• Piri-pri kipspiesje
• Satéballetje
• Kipkluifje Buffalo
• Bombay kipspies
• Bakje saus
• Sweet curry balletje
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Partyschaal
per stuk

2500

4500

per stuk

3500

Hapjespan Texas

85 hapjes, voor 10-15 personen

per stuk

1950

85 hapjes, voor 10-15 personen

Hapjespan Snacks Luxe
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• Oosterse balletje
• Sweet honeypops
• Sweet curryballetje
• Bombay kipspies
• Bakje saus
• Kippeling
itjes
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•

per plankje

• Olijven
• Koch salami
• Coppa di Veendam

Hapjespan Snacks

95 hapjes, voor 13-18 personen

per stuk

3500

Mooi gevulde plank met
lekkernijen. Op de plank zit
7,50 statiegeld.

Hapjespan Gehaktbal
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• Satéballetje
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Tapasplankje

Mooi gevulde plank. Alles wordt in bakjes geleverd zodat het
goed in de koelkast past. Op het
dienblad zit 10,- statiegeld.
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• Cowboyvlees
• Kipkerrie salade
• Sweet honey pops
• Tomaat/mozzarella
• Koch salami
salade
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• Indisch balletje
tomaat
• Kipsaté

• Cowboyvlees
• Sweet honey pops
• Koch salami
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• Spareribs zoet
• Kipkluifjes buffalo
• Spareribs pittig
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