
Salade à la Maison
Van Dongen

Salade 
van het huis  
Verrassend lekkere salade 

met o.a. rozijnen, walnoten, selderij, 

achterham, aardappel en prei.
Ook vegetarisch te bestellen.

4 – 6 pers.      26,30 

6 – 8 pers.      34,90 

8 – 10 pers.     42,45

10 – 12 pers.    49,60 



2 Dit boekje staat vol heerlijke saladeschotels, maar we verzorgen ook: quiche lorraine, sandwiches, hartige soesjes, pizzabroodjes, tartini's, belegde (stok)broodjes en hartige broodjes.

Een ouderwetse rundvleessalade op basis van aardappel, 
rundvlees, augurk en wortel.

Rundvleessalade

4 – 6 pers.      26,30 

6 – 8 pers.      34,90 

8 – 10 pers.     42,45

10 – 12 pers.    49,60 



3Dit boekje staat vol heerlijke saladeschotels, maar we verzorgen ook: quiche lorraine, sandwiches, hartige soesjes, pizzabroodjes, tartini's, belegde (stok)broodjes en hartige broodjes.

4 – 6 pers.      26,30 

6 – 8 pers.      34,90 

8 – 10 pers.     42,45

10 – 12 pers.    49,60 

Waldorfsalade
Dé klassieker uit New York.

Een prachtige klassieke salade
met een verfijnde smaak van knolselderij,

rozijnen, ananas, mandarijn, appel en kip. 
Ook vegetarisch te bestellen. 
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Huzaren 
salade  

De meest bekende salade door ons 

samengesteld uit aardappel, rund- en 

varkensvlees, appel, wortel en ui.

4 – 6 pers.      23,35 

6 – 8 pers.      31,60 

8 – 10 pers.     38,90

10 – 12 pers.    45,50 

Zalmsalade  
Een prachtige salade bereid met

aardappel, appel, groente en heerlijke 

rode zalm, gedecoreerd met
gerookte zalm.

4 – 6 pers.      33,20 

6 – 8 pers.      45,75 

8 – 10 pers.     55,90
10 – 12 pers.    65,80 
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Duosalade  
Een salade bestaande uit

2 soorten salade naar keuze.

(met uitzondering van de
Hors-d’oeuvres)

8 – 10 pers. 45,00

Vlees 
hors-d’oeuvre  
Een prachtige salade voor vlees

liefhebbers met als basis een rund-

vleessalade gegarneerd met

diverse vleessoorten.

6 – 8 pers. 48,45 



6 huisgemaakte tapenade en kruidenboter, saucijzenbroodjes, ham/kaas croissants, frikandelbroodje, kaasbroodje, 

Een rijkelijk gevulde visschotel met als basis rode zalmsalade. 
Gedecoreerd met luxe vissoorten.

Vis hors-d’oeuvre
6 – 8 pers.

52,20 



7huisgemaakte tapenade en kruidenboter, saucijzenbroodjes, ham/kaas croissants, frikandelbroodje, kaasbroodje, 

Vis hors-d’oeuvre

  Kaas
hors-d’oeuvre
Lekkere kaasschotel met als basis een waldorfsalade met
oude kaas, rijkelijk opgemaakt met diverse soorten kaas.

6 – 8 pers.
52,20 



8 appelgebak, frambozenslofje, advocaatschuimgebak, woudvruchtengebak, kersen bolgebak, truffelpunt, caramelslofje, hazelnootschuimgebak, koffiesoes, grand marnier schuimgebak

Kipsalade 
á la chef  

Een frisse lichte salade bereid met

spitskool, prei, ananas, gerookte kip,

bosuitjes en kerrie.

4 – 6 pers.      26,30 

6 – 8 pers.      34,90 

8 – 10 pers.     42,45

10 – 12 pers.    49,60 

Pastasalade 
Een salade met een lekkere bite,

bereid met pasta, diverse groente,

kip en een heerlijke tomatendressing.

Ook vegetarisch te bestellen.

4 – 6 pers.      26,30 

6 – 8 pers.      34,90 

8 – 10 pers.     42,45

10 – 12 pers.    49,60 



9appelgebak, frambozenslofje, advocaatschuimgebak, woudvruchtengebak, kersen bolgebak, truffelpunt, caramelslofje, hazelnootschuimgebak, koffiesoes, grand marnier schuimgebak

Tapassalade 
Een smulsalade met aardappel,

zongedroogde tomaten, huisgemaakte

tapenade, groente en een kruiden-

melange met basilicum.

4 – 6 pers.      26,30 

6 – 8 pers.      34,90 

8 – 10 pers.     42,45

10 – 12 pers.    49,60 
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Receptieschotel  
Een schotel om mee voor

de dag te komen:

meloen ardennerham, zalm mousse garni,

gevuld ei met huisgemaakte tapenade,

haring roggebrood, canapé roomkaas

paling toast, cupjes filet americain.

42 stuks 35,00 

Luxe
Receptieschotel  
Een fantastische schotel met echt

iets bijzonders bestaande uit:

crostini met brie, honing en walnoot,

wrap met gerookte zalm en roomkaas bieslook,

canapé met gamba en knoflook mayonaise,

mini sandwich tonijn, gevulde tomaat met

hollandse garnalen, korstbakje met salade,

beenhamrolletje met roomkaas en rucola.

42 stuks 42,00 

Borrelschotel  
Gezellige schotel met:

kaas uit het vuistje, boerenworst garni,

haring roggebrood, rookvlees met alfalfa

en gekookt ei, gevuld ei, soesje gevuld 

met kaas mousse, presentje met

filet americain met ei.

42 stuks 26,30 

huisgemaakte  bonbons, chocolade truffels, pebbles, mergpijpjes, notenrondje, petit fours, taartjes, koekjes 
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Receptieschotel  
Een schotel om mee voor

de dag te komen:

meloen ardennerham, zalm mousse garni,

gevuld ei met huisgemaakte tapenade,

haring roggebrood, canapé roomkaas

paling toast, cupjes filet americain.

42 stuks 35,00 

huisgemaakte  bonbons, chocolade truffels, pebbles, mergpijpjes, notenrondje, petit fours, taartjes, koekjes 
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Vers fruitsalade
Fris en fruitige salade gemaakt van diverse soorten
vers fruit van het seizoen.

4 – 6 pers.      26,30 

6 – 8 pers.      34,90 

8 – 10 pers.     42,45

10 – 12 pers.    49,60 

NUNSPEET
Stationslaan 47 –  0341-278080
Winkelcentrum Binnenhof  –  0341-253819
Dorpsstraat 14  –  0341-252094
HARDERWIJK
Vuldersbrink 1 –  0341-412332 
Winkelcentrum Drielanden  –  0341-454936

ERMELO
Stationsstraat 62  –  0341-552812 
PUTTEN
Verl. Dorpsstraat 9  –  0341-353490
ELBURG   
Winkelcentrum De Vrijheid  –  0525-684747


