
De kwaliteit van vers

Ambachtelijke slager Jarno van Goor
Het Hoekje 6, 7913 BC Hollandscheveld, telefoon: 0528 - 341327

Website: www.jarnovangoor.nl  Facebook: facebook.com/jarnovangoor

Naam:

Adres:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Door u in te vullen
Onze lekkere hapjesschotels

De kwaliteit van vers



Onze hapjesschotels
Handig voor u en lekker 

voor uw gasten...

Krijgt u bezoek en wilt u uw 

gasten iets lekkers serveren? 

Kies dan voor gemak met onze 

opgemaakte hapjesschalen. 

We hebben drie schalen 

voor u geselecteerd en op de 

achterzijde kunt u uw schalen 

desgewenst zelf samenstellen. 

Alle schalen worden met 

zorg klaargemaakt en wij 

werken uitsluitend met verse 

ingrediënten.

Specifieke wensen?

Wij komen u hier graag in 

tegemoet, vraag naar de 

mogelijkheden in onze winkel!

Onze opgemaakte schalen graag twee dagen van tevoren bestellen.  
Prijzen zijn inclusief schaal. Natuurlijk is het mogelijk om deze te verdelen  

over meerdere schalen. Schaal klein: € 1,50. Schaal groot: € 2,00.75 hapjes

13,50

Aantal 
schalen:

60 hapjes

15,00

Aantal 
schalen:

60 hapjes

20,00

Aantal 
schalen:

Hapjesschotel 1 Hapjesschotel 2 Hapjesschotel 3
- Leverworst                                                             
- Zeeuws Spek                                                            
- Grillworst varken                                                  
- Kaas                                                                          
- Grillworst kip                                                         
- Hausmacher                                                   
- Gebraden rollade                                                  
- Droge worst                                                           
- Boerenmetworst       

- Leverworst                                                             
- Zeeuws Spek                                                            
- Boterhamworst met augurk
- Grillworst kaas
- Kaas
- Katenspek ei
- Bali cocktail saté
- Gebraden rollade
- Droge worst

- Gevuld ei                                                             
- Zeeuws Spek                                                            
- Katenspek ei                                                                  
- Ham met monchou
- Kaas                                                                                   
- Leverworst                                                           
- Bali cocktail saté                                                     
- Gebraden rollade                                                    
- Droge worst                                                          

.........  stuk Droge worst € 0,15

.........  stuk Bali cocktail saté  € 0,25

.........  stuk Leverworst  € 0,20

.........  stuk Boterhamworst met augurk  € 0,40

.........  stuk Hausmacher  € 0,20

.........  stuk Zeeuws Spek  € 0,25

.........  stuk Ham met monchou  € 0,50

.........  stuk Grillworst kip  € 0,20

.........  stuk Rookvlees met ei  € 0,50

.........  stuk Grillworst kip met kaas  € 0,20

.........  stuk Gevuld ei  € 0,50

.........  stuk Grillworst varken  € 0,20

.........  stuk Katenspek met ei  € 0,50

.........  stuk Kruidnagelmetworst  € 0,25

.........  stuk Boerenmetworst   € 0,30

.........  stuk Gebraden rollade  € 0,25

.........  stuk Kaas (jong belegen)  € 0,20

.........  stuk Cevapcici  € 0,25

.........  stuk Satéballetje  € 0,15

.........  stuk Indisch balletje  € 0,30

Stel uw eigen hapjesschotel samen!


