
STATAFELS, BESTEK OF SERVIES 
VOOR UW FEESTJE NODIG?

Wij verhuren diverse handige partyartikelen voor uw feest!
U kunt bij ons bijvoorbeeld terecht voor statafels, buffettafels, servies, 

bestek en (warmhoud)schalen.

Heeft u speciale wensen, neem dan contact op. Via onze verhuurpartners 
helpen wij u graag verder, zodat u verder niets hoeft te regelen!

» LUXE HAPJES EN BITTERGARNITUUR

» HUISGEMAAKTE SALADES

» STATAFELS, BESTEK, SERVIES etc.

CATERINGFOLDER

LUXE HAPJES
Onze luxe hapjes plateaus hebben werkelijk voor ieder 
wat wils. Van een hapje met verse eiersalade tot een 
heerlijk luxe hapje met vers gerookte paling. 

De hapjes worden geleverd op schalen vanaf 30 stuks 
met altijd 6 soorten per schaal. Altijd 100% vers!

Standaard (€ 1,20 p/stk) Luxe (€ 1,70 p/stk)

» Eiersalade » Paling 
» Kip-kerriesalade » Zalm
» Huzarensalade » Hollandse garnalen
» Zalmsalade » Filet Americain
» Tonijnsalade » Carpaccio
» Beenhamsalade » Brie met walnoten en honing 
   
Prijzen
Standaard assortiment, 30 stuks op schaal  € 36,00
Luxe assortiment, 30 stuks op schaal   € 51,00

HAPJES 
Heerlijke hapjes; het is een specialiteit van ons. Blader maar eens 
op uw gemak door ons assortiment en het water loopt u in de 
mond! Met onze hapjes kunt u uw gasten trakteren op iets lekkers!

WARME BITTERGARNITUREN 
U kunt bij ons zelf uw bittergarnituur samenstellen uit diverse 
soorten hapjes. Allemaal van topkwaliteit en vanaf 60 stuks 
gepresenteerd op een mooi opgemaakte schaal met bijpas-
sende sausjes, zodat u deze alleen nog hoeft uit te delen.

Assortiment 
» 6 Amsterdamse bitterballen        € 4,80
» 6 vlammetjes         € 5,10 
» 6 kaasstengels         € 5,10 
» 6 mini frikandellen        € 3,90
» 6 mini kaassoufflés         € 4,50
» 6 mini mexicano’s        € 4,80
» 6 mini bamihapjes         € 4,50
» Assortiment gemengde hapjes, per stuk...     € 0,80

BEETHOVEN ETEN & DRINKEN 
Haydnplein 1 • Heemskerk •  Telefoon 0251 - 232 460

  info@beethovenetenendrinken.nl • www.beethovenetenendrinken.nl
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HUISGEMAAKTE 
HUZARENSALADE “STANDAARD” 
Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Komkommer
» Augurk
» Wortelsalade

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)  € 4,95
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

HUISGEMAAKTE
HUZARENSALADE “LUXE”
Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Augurk
» Komkommer
» Wortelsalade
» Gevuld eitje
» Hamrolletje met asperge
» Galiameloen met parmaham

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)  € 7,95
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

HUISGEMAAKTE
ZALMSALADE “LUXE”
Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Augurk
» Komkommer
» Wortelsalade
» Gerookte paling
» Gerookte zalm
» Tomaat gevuld met Hollandse garnalen

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)  € 11,95
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

HUISGEMAAKTE
ZALMSALADE “STANDAARD”
Verse opgemaakte salade op een bedje van ijsbergsla

» 2 grote bollen salade (200 gram) per persoon
» Tomaat
» Komkommer
» Augurk
» Wortelsalade

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)  € 5,95
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

LUXE VISSCHOTEL
Een rijke variatie voor iedereen die iets te vieren heeft! Onze 
visschotels worden vers bereid op een mooi opgemaakte 
schaal met een mooi garnituur.

Samenstelling
» Zalmsalade » Gerookte zalm
» Krabcocktail » Gerookte paling
» Zoute haring » Gerookte forel
» Hollandse garnalen » Gerookte makreel

Visschotels worden door ons gekoeld geleverd, zodat smaak en 
versheid optimaal gegarandeerd zijn. Heeft u speciale wensen?
Neemt u dan contact met ons op!

Prijs per persoon (minimaal 4 personen)  € 17,95
Bestel uw salades s.v.p. 3 werkdagen van te voren

HUISGEMAAKTE 
HUZARENSALADE 

HUISGEMAAKTE 
ZALMSALADE 
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