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Assortiment Vleesschotels

Partypan de Luxe (vanaf 5 pers.)
Een elektrische partypan, geschikt voor max.
8 personen, welke u in bruikleen krijgt, waarin
u zonder vet of olie veilig en vrijwel geurloos
uw vlees en groenten bakt.
Hierbij ontvangt u een compleet verzorgde
vleesschotel met 9 soorten vlees: biefstuk,
varkensoester, varkensfilet Oriëntaal, mini-hamburgers, kalkoenfilet Ardenner, Deense speklap,
gekruide karbonade, saté en gekruide kipfilet.
Al het vlees is heerlijk gekruid of gemarineerd.
De schotel wordt gecomplementeerd met Franse
aardappelschijfjes, roerbakmix, gesneden ui,
gesneden champignons, diverse soorten verse
rauwkostsalades, fruitsalade, huzarensalade,
diverse soorten sauzen, diverse soorten luxe
broden en kruidenboter. 
€ 18,95 p.p.
Gourmet (vanaf 3 pers.)
Gourmet Basic
300 gr. vlees p.p., bestaande uit: biefstuk,
varkenshaas, varkensschnitzel, kipfilet,
mini-hamburgers en speklappen.  € 7,95 p.p.
Gourmet Royal
300 gr. vlees p.p. bestaande uit biefstuk,
varkenshaas, gemar. varkenslapje, kip- en
kalkoenfilet, mini-hamburgers, saté en
shoarma. 
€ 8,50 p.p.
Gourmet de Luxe
300 gr. vlees p.p. bestaande uit: biefstuk,
varkenshaas,kip- en kalkoenfilet, saté, lamsrack
en kalfsoester. 
€ 11,50 p.p.
Gourmet vismenu
300 gr. vis p.p. bestaande uit: scampi’s, tonijn,
zalmfilet, victoriabaars, gemar. tilapiafilet, witvis
en minispies zalm. 
€ 13,50 p.p.
Gourmet Vistrio
300 gr. vis p.p. bestaande uit; gemar.
pangasius-, tilapia- en zalmfilet.
€ 8,50 p.p.
Kindergourmet
175 gr. vlees p.p. bestaande uit: mini-saucijsjes,
mini-hamburgers, satéstokjes, kipfilet, gemar.
varkenslapje en shoarma.
€ 5,25 p.p.
*Prijswijzigingen voorbehouden

Het Plateau

Smulsteen
Lekker feestelijk smullen. De smulsteen is gevuld
met vlees/vis, groenten en aardappelen of
diverse hapjes. Deze goed gevulde steen wordt
op authentieke Bulgaarse wijze, in één keer in de
oven gegaard. De feestelijke smulsteen is ideaal
als alternatief voor gourmetten.
Wij hebben voor u diverse
soorten in varkenshaas,
runds, kip en vis.
Gourmet Compleet (vanaf 4 pers.)
Bestaande uit Gourmet Royal +
Saladepakket. € 15,75 p.p. Party Smulsteen
Diverse soorten gegaarde hapjes (kip-, varkensKindergourmet Compleet (vanaf 4 pers.)
en gehaktproducten) aangevuld met satésaus en
Bestaande uit Kindergourmet +
Kindersaladepakket. 
€ 10,50 p.p. piri piri saus (voor ±5–7 pers.) € 23,95 per st.
Fondue (vanaf 3 pers.)
300 gr. vlees p.p. bestaande uit in blokjes
gesneden biefstuk, varkenshaas, gemar.
varkensvlees, kip- en kalkoenfilet en 2 soorten
gehaktballetjes.
€ 8,50 p.p.

Vishapjes smulsteen
Kleine hapjes van zalm, kabeljauw, tonijn,
visspiesjes en garnalen.
(voor ±5–7 pers.)
€ 31,50 per st.

Bulgaarse Smulsteen
varkenshaas, aardappelwedges, paprika, courgette,
broccoli, kruidencrème. (2-3 pers.) € 20,50 per st.

Steengrill (vanaf 3 pers.)
300 gr vlees p.p. bestaande uit; biefstuk,
Franse Smulsteen
varkensoester, varkenshaas, gemar. varkensvarkenshaas, aardappelwedges,haricot verts,
schnitzel, kip- en kalkoenfilet, satéstokjes en
broccoli, kruidencrème. (2-3 pers.) € 21,50 per st.
mini-hamburgers.
vanaf 4 pers. € 8,50 p.p.
Smulsteen rund
biefstuk, aardappelwedges, haricot verts, broccoli,
Salades (vanaf 4 pers.)
kruidencrème. (2-3 pers.)
€ 22,50 per st.
De schotels kunnen aangevuld worden met:
Saladepakket: gesneden champignons, gesneden Champignon kip smulsteen
ui, aardappelschijfjes, diverse soorten verse rauw- kipreepjes, kastanje champignons, oesterzwammen,
kostsalades, huzarensalade en fruitsalade, diverse shiitakes, taugé, bosui, paprika en pijnboompitjes,
soorten sausjes, luxe broden en kruidenboter.
kruidencrème. (2-3 pers.)
€ 22,50 per st.
€ 7,25 p.p. Smulsteen vis
Kindersaladepakket: gesneden champignons, Kabeljauwfilet/zalmfilet of wokgarnalen
gesneden ui, huzarensalade, rauwkostsalade,
aardappelpuree, peultjes, tomaatjes,
vruchtencocktail, cocktailsaus, stokbrood en
kruidencrème. (2-3 pers.)
€ 23,50 per st.
kruidenboter.
€ 5,25 p.p.
Pizzaparty (vanaf 8 pers.)
Gourmet mini’s
Gezellig en gemakkelijk! U stelt zelf uw pizza
Stel zelf uw assortiment samen d.m.v. verschilsamen op een echte Italiaanse pizzabodem.
lende bakjes gourmet mini’s. Vraag naar onze
Daarna bakt u de pizza af in een traditionele
assortimentslijst of kijk op de webshop van
stenen bakoventje, die u van ons in bruikleen
onze site www.slagerijvanmeijl.nl
krijgt. U kunt de pizza als maaltijd gebruiken
maar ook in punten snijden en als hapje serveren.
Al vanaf
€ 8,50 p.p.

Een plateau gevuld met minimaal 25 verschillende lekkernijen. Diverse Tapas zowel van vlees als vis
in combinatie met rijk gevulde salades. Gecomplimenteerd met luxe broodsoorten. U eet gezellig
samen van 1 plateau van 1 tot wel 1,5 meter groot. Te bestellen vanaf 6 personen  € 18,95 p.p

Kijk voor de samenstelling van diverse
pizzaparty’s op www.slagerijvanmeijl.nl

Tip;
maak uw Plateau
compleet met
een warme
Party Smulsteen
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Assortiment Koud en Warm buffet

Onderstaand de buffetten die wij aanbieden vanaf 5 personen. Deze uiterlijk graag 3 werkdagen van tevoren bestellen, bij grote partijen
(vanaf 40 personen) a.u.b. 7 werkdagen aanhouden. Bij bestelling van warm vlees of vis krijgt u chafing dishes in bruikleen, mits voldoende
op voorraad en schoon retour. Heeft u nog ideeën of wensen, wij helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen via onderstaand
telefoonnummer of mailadres.
Koud Buffet Basic (vanaf 5 pers.)€ 10,90 p.p. Warme vlees-/visgerechten
Dit buffet bestaat uit:
- Huzarensalade op schaal
- Gekookte achterham met asperges
- Gevulde eitjes en gevulde tomaatjes
- Dit alles afgegarneerd met uitjes, augurk, diverse
soorten fruit en diverse soorten vleeswaren
Koud Buffet Royal (vanaf 5 pers.)€ 12,90 p.p.
Dit buffet bestaat uit:
Koud Buffet Basic aangevuld met:
- Verse meloen met rauwe ham
- 3 soorten verse rauwkostsalades
- Verse fruitsalade
- Diverse luxe broden
- Kruidenboter

Rosbief in stroganoffsaus 
Biefstuk in peperroomsaus 
Varkenshaas in champignonroomsaus 
Varkensfricandeau in champignonroomsaus 
Saté in satésaus 
Reepjesvlees in pangangsaus 
Gehaktballetjes in zigeunersaus 
Beenham in honing-mosterdsaus 
Kipfilet in Chinese saus 
Kalkoen in stroganoffsaus 
Gebraden drumsticks 
Stoofvlees 

Hazenpeper (seizoen)
Koud en Warm buffet Compleet
Konijnenbouten in wildsaus (seizoen)
(vanaf 5 pers.)€ 19,90 p.p.
Zalmmoot met saus
Dit buffet bestaat uit:
Koud Buffet Royal aangevuld met warm vlees/vis. Garnalen in vissaus 
Hierbij heeft u de keuze uit hiernaast vermeld
assortiment. Bij minder dan 15 pers. 2 soorten
vlees/vis. Bij meer dan 15 pers. 3 soorten
vlees/vis.
Stamppotbuffet
€ 17,90 p.p.
- 2 soorten soep, naar keuze
- Stokbrood met kruidenboter
- 3 soorten stamppot, keuze uit; hutspot,
boerenkool-, zuurkool- of rode kool stamppot
- Rookworst
- Hachee
- Gebraden gehaktbal
- Gebraden fricandeau
- Appelmoes
- Vla naar keuze
- Warme kersen
*Prijswijzigingen voorbehouden

Hapjesbuffet
(vanaf 10 pers.) € 9,50 p.p.
Buffet bestaande uit 6 soorten kleine hapjes;
- Balletje in
- Kalkoenspiesje
zigeunersaus
- Kippenspiesje
- Tandorispies
- Satéstokje
- Garnalenspiesje
Alle hapjes worden met een sausje geserveerd.
Bij bestelling vanaf 20 pers. wordt het buffet bij
U warm thuisbezorgd in chafing dishes.
U kunt het assortiment nog aanvullen met
o.a. Wraps, taco’s, gebr. drumsticks of diverse
tapas. De prijs is dan in overleg.

Extra’s
U kunt uw buffetten nog verder uitbreiden:
Warm vlees/vis
U kunt extra soorten warm vlees/vis bestellen of
Koud Buffet Basic uitbreiden met warm vlees/vis.
Hiervoor gelden dan de kg prijzen.
Visschotel
Deze schotel bevat nieuwe haring, cocktail
garnalen en gerookte zalm.
Op schaal gepresenteerd en afgegarneerd.
Prijs per persoon 
€ 8,50
Visschotel zalmsalade
Deze schotel bevat zalmsalade, haring,
gerookte paling, gerookte zalm, gerookte
makreelfilet, cocktailgarnalen en crabchunks
Prijs per persoon 
€ 10,25
Gebakken garnalen
Prijs per 100 gram (± 5 garnalen) 

€ 3,05

Witte rijst, nasi, aardappelgratin, -schijfjes
of krieltjes,
Prijs per persoon 
€ 1,50
Gesorteerde minibroodjes
Prijs per stuk 

€ 0,35

Borden (porselein), bestek en servet
schoon retour
Prijs per persoon 

€ 0,60

Borden (porselein), bestek en servet,
vuil retour
prijs per persoon	

€ 0,85

Borden (wergwerp), pochette met
bestek en servet
Prijs per persoon 

€ 0,40

Uitserveren: Indien gewenst komen we bij u
uitserveren, aantal uren in overleg en is
afhankelijk van het aantal personen.

‘Like’ onze pagina en
blijf op de hoogte van
ons laatste nieuws!
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