Prijslijst Salades en Hors d’oevres
Gezien de arbeidsintensiviteit en de zorg die wij besteden aan de opmaak van onze salades maken wij
standaardschalen vanaf minimaal 4 personen.
Voor buffetten vanaf ca. 25 personen geven wij u gaarne vrijblijvend een prijsopgave en uitleg in een
persoonlijk gesprek bij u thuis, bij u aan de zaak of bij ons bedrijf aan de Gelderhorst 1 te Zutphen.
Uw bestelling wordt keurig opgemaakt op aluminium wegwerpschalen en verpakt in dozen. Bij grote
bestellingen werken wij eventueel met eigen roestvrijstalen schalen, eventueel aangevoerd in koelboxen.
Pasta salade
Met kip of tonijn
€ 6,50 p.p.
Huzarensalade LUXE
Rundvleessalade met gevulde eieren, stukjes paté en ham
€ 8,50 p.p.
Zalmsalade SPECIAAL
Zalmsalade met gevulde eieren, tomaat, rauwkost gekookte zalm, garnalen, sardines, haring etc.
€ 9,50 p.p.
Vlees hors d’oeuvre
Rundvleessalade rijkelijk voorzien van 8 luxe vleeswaren, zoals o.a. ardennerham, rollade en kipfilet
€ 12,50 p.p.
Vis hors d’oeuvre
Zalmsalade rijkelijk voorzien van 8 soorten vis met o.a. paling, gerookte zalm, garnalen etc.
€ 13,50 p.p.
Vegetarische salade
Met vegetarische vleeswaren vanaf 1 persoon
€ 15,00 p.p.
Stokbrood (zelf afbakken + kruidenboter)
€ 1,75 p.p.
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Prijslijst Bittergarnituren koud en amuses
Keurig opgemaakt op aluminium wegwerpschalen, in dozen verpakt. Bij grote bestellingen werken wij met
roestvrijstalen schalen, eventueel aangevoerd in koelboxen.
Bittergarnituur “de Ruif”
Circa 10 verschillende soorten zoals worst, kaas, haring, roggebrood, gevulde eieren etc.
€ 1,00 per stuk
Bittergarnituur extra luxe
Circa 10 verschillende soorten waaronder dadels, monchou, toast met brie en honing, hapjes met paling,
gerookte zalm en laat een en ander ook over aan de creativiteit van onze koks.
€ 1,35 per stuk
Mix van “de Ruif” en extra luxe
Zie bovenstaande
€ 1,15 per stuk
Warm bittergarnituur
€ 0,75 per stuk
Warm Luxe
Met o.a. thaise mini loempia’s, garnalen in vele uitvoeringen, dim sum hapjes etc.
€ 0,85 per stuk
Maxihap
Schuin gesneden stokbrood met o.a. gerookte zalm, tonijn, carpaccio etc.
€ 1,50 per stuk
Amuse glaasjes
Gevuld met diverse vullingen zoals vis, carpaccio, vitello tonato, geitenkaas met grandmanier compôte etc.
Vanaf € 2,00 per stuk

Gelderhorst 1, 7207 BH Zutphen.
Tel. (0575) 511 922. Fax (0575) 542 726.
E-mail info@deruif.nl Internet www.deruif.nl
ING-bank NL25 INGB 0667 6492 12
KvK 52817377. BTW NL 8018.52.481.B01

