Is er iemand jarig, heeft u iets te vieren of zijn de feestdagen nabij?
Bestel dan nu uw gerechten bij Verscentrum Sandee.
Kruis u keuzes aan en vul het gewenste aantal personen in.
Wij wensen U een gezond nieuwjaar toe!

 
HUZARENSCHOTEL

€7,- p.p

Huisgemaakte huzarensalade met
rauwkost, gevulde eitjes en diverse
vleeswaren.

en daarom bij besteding van €10,- en bij

* Al onze gerechten zijninlevering
te bestellen
vanaf
van deze advertentie:
minimaal 2 personen.

€6,50 p.p

gratis tas
perssinaasappelen!

AARDAPPEL EI

Huisgemaakte aardappelsalade
Verscentrum Sandee,kerrie.
Noordstraat 42, 4493AH kamperland
met ei en een vleugje
0113-371624 info@verscentra.nl www.verscentra.nl

personen

personen

AARDAPPEL GEZOND

€6,50 p.p

Huisgemaakte aardappelsalade
met augurkjes, zilveruitjes en
tartaarsaus.

€9,50 p.p

VISSCHOTEL
Huisgemaakte vis salade met o.a.
gerookte zalm, gerookte paling en
Hollandse garnalen.

personen

personen

Compleet koud buffet met wit/
meergranenstokbrood, huisgemaakte
kruidenboter en diverse toetjes.

.p
€11,50 p

 
€10,50 p
VLEES OF VIS: (KEUZE UIT)
.p



€2,50 p.p NAGERECHT: (KEUZE UIT)
Fruit salade
Fruit fresh
Luchtig toetje: vanille
Luchtig toetje: chocolade
Tiramisu

Stokjes saté met huisgemaakte satésaus
Varkenshaas met champignonsaus
Biefstukpuntjes met champignonsaus
Beenham met honing tijmsaus
Zalmfilet met dillesaus

personen

MET ERBIJ: (KEUZE UIT)
Rijk gevulde nasi of bami
Aardappel gratin
Aardappelpuree
Cajunaardappeltjes

personen

personen

€19,50 p

.p



Compleet koud/warm buffet
met keuze uit bovenstaande
schotels en gerechten

personen

Noordstraat 42
4493 AH Kamperland

0113 - 37 16 24
www.verscentra.nl

VerscentrumSandee

Wij wensen U een gezond nieuwjaar toe!
en daarom bij besteding van €10,- en bij
inlevering van deze advertentie:

 
 

€19,50

al

per scha

C.A. 40 EENVOUDIGE HAPJES
VOOR BIJ DE BORREL.

gratis tas
perssinaasappelen!

Verscentrum Sandee, Noordstraat 42, 4493AH kamperland
0113-371624 info@verscentra.nl www.verscentra.nl

Blokjes kaas
Schijfjes Grillworst
Augurkjes in boterhamworst
Hamrolletjes met roomkaas
Gevulde eitjes
Snoeptomaatjes
Komkommer schijfjes
Zoute stengels met rauwe ham

schalen








GESCHENKEN/MANDEN
Ook zijn wij specialist in het maken
van: fruit-, groentemanden, Zeeuwse
geschenkmanden en kerstpakketten.
Voor elk budget en naar eigen keuze
samen te stellen.
Vraag in de winkel naar de opties.

SCHOTELS OF HAPJES BESTELLEN?
Vul hieronder uw gegevens in. Lever dit formulier met uw ingevulde keuzes in bij Verscentrum
Sandee of neem contact met ons op.

Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoonnummer:

