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

55 hapjes, voor 10-12 personen

• Rauwe ham/meloen
• Snijworst met
spies
s
Amsterdamse uitje
• Droge worst
• Indisch gehaktballetje
• Gevuld ei
• Grillworst
• Bacon/ei
la
erel
moz
atoma
T

•
• Wrapspies met
sje
spie
snijworst
nte
groe
s
spie
• Wrap

80 hapjes, voor 15-16 personen

per schaal

4450

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

per schaal

per schaal

6900

per schaal

4250

per schaal

2375

95 hapjes, voor 15-20 personen

2950

Hapjesschaal
To Go Small

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

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

Worstenschaal
Medium
60 hapjes, voor 10-12 personen

25 hapjes

lijk
Klein hapjesschaal, makke
t.
en lekker als er visite kom
ook
d
ken
wee
Meestal in het
op voorraad.

• R auwe ham/meloen
spies
• Droge worst
• Gevuld ei
• Bacon/ei
• Wrapspies met
snijworst

Hapjesschaal
Populair Large

60 hapjes, voor 8-12 personen

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

• S nijworst met
Amsterdamse uitjes
• Indisch gehaktballetje
• Grillworst
• Tomaat-mozerella
spiesje
• Wrap spies groente

per schaal

1500

• Grillworst
• Leverworst
• C owboy droge worst
• S até balletjes
• Droge worst

Westerman, keurslager

• Kaaspuntje
• Hausmacher
leverworst
• Zeeuwsspek

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

Worstenschaal
Large

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

90 hapjes, voor 15-20 personen

• Grillworst
• Leverworst
• Cowboy droge worst
• Saté balletje
• Droge worst

• Kaaspuntje
• Hausmacher
leverworst
• Zeeuwsspek

per schaal

3250

Hapjesplank Large

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

• Spekkies
• Droge worst
• Tomaatspiesjes
• Coppa di Veendam
• Kipkerrie salade
• Kip kerrie salade
• Indisch balletje
• Filet americain

• Grillworst naturel en
ham/kaas
• Ham/monchou rolletje
• Cowboyvlees
• Sweet honey pops
• Parmaham
• Komkommer en tomaat
• Oude kaas

per stuk

69

00

(excl. statiegeld)

Hapjespan Gehaktbal
95 hapjes, voor 13-18 personen
al met deksel die u in de
Wordt geleverd in alu-scha
rbij leent u een elektriDaa
.
aren
bew
t
koelkast kun
pan is 35,-.
de
voor
g
Bor
sche hapjespan.
pan, alu-schaal
de
in
er
wat
Bereiding: Drupje
beginnen.
kan
en
arm
plaatsen en het opw
op stand 3, af en toe
Tijd: 25 tot 30 minuten
aanbrandt.
omroeren zodat het niet
• Oosters balletje
• Satéballetje
• Oma’s gehaktbal met
• V eendammerbol partje
ui partje
• Sweet curry balletje
• Bakje satésaus
• O ma’s gehaktbal partje

per stuk

4750

Hapjespan Snacks Luxe
90 hapjes, voor 10-15 personen
al met deksel die u in de
Wordt geleverd in alu-scha
rbij leent u een elektriDaa
.
aren
bew
t
kun
kast
koel
de pan is 35 euro.
voor
g
Bor
an.
jesp
hap
sche
in de pan, alu-schaal
Bereiding: Drupje water
kan beginnen. Tijd 25 tot
en
arm
opw
het
plaatsen en
en toe omroeren zodat
af
3,
d
stan
30 minuten op
d.
het niet aanbran
• Oosterse balletje
• Sweet honeypops
• Zweeuws spek
• Kip cowboy
• Bakje saus
• Kippeling
• Zwerfkeitjes

per stuk

5500

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

• Cowboyvlees
• Sweet honey pops
• Parmaham
 omkommer en
•K
tomaat

per stuk

3500

per stuk

3500

(excl. statiegeld)

Partyschaal

55 hapjes, voor 8-10 personen
Een perfecte aanvulling op een
gezellig avondje. De partyschaal
kan even in de magnetron en
u serveert een lekkere warme
snack!

• Satéballetje
• S weet honey pops
• S weet curry balletje
• Zwerfkei

• Kippeling
 ip cowboy
•K
• P iri piri saus

Hapjespan Snacks
80 hapjes, voor 10-15 personen
al met deksel die u in de
Wordt geleverd in alu-scha
rbij leent u een elektriDaa
.
aren
bew
t
koelkast kun
pan is 35,-.
de
voor
g
Bor
sche hapjespan.
pan, alu-schaal
de
in
er
wat
Bereiding: Drupje
beginnen.
kan
en
arm
plaatsen en het opw
op stand 3, af en toe
Tijd: 25 tot 30 minuten
aanbrandt.
omroeren zodat het niet
• Kippeling
• Satéballetje
• Grillworst
• Cowboyvlees
• Bakje saus
• Zwerfkei
• Indische balletjes

per stuk

4600

Hapjespan Texas
60 hapjes, voor 10-15 personen
al met deksel die u in de
Wordt geleverd in alu-scha
rbij leent u een elektriDaa
.
aren
bew
t
kun
kast
koel
de pan is 35,-.
voor
g
Bor
an.
jesp
hap
sche
in de pan, alu-schaal
Bereiding: Drupje water
kan beginnen. Tijd: 25
en
arm
opw
het
plaatsen en
af en toe omroeren zodat
3,
d
stan
op
tot 30 minuten
dt.
het niet aanbran
• Kipcowboy
• Spareribs zoet
• Cowboyvlees
ig
pitt
• Spareribs
• Bakje saus
• Zeeuws spek
• Kippeling

per schaal

4500

