
Al meer dAn 45 jAAr

een begrip in de bilt

Onze openingstijden:
ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur 

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur 
zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Kwaliteitsslagerij Van Loo
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl
www.slagerijvanloo.nl

U kunt uw zelf samengestelde schotels en hapjes 
in overleg bij ons ophalen.

Laat u uitgebreid informeren naar de mogelijkheden 
zodat u de juiste keuze kunt maken.



HuzarenscHotel
‘De lekkerste’ 
(vanaf 4 pers.)
Een heerlijke frisse huzarensalade met 
daarbij getrancheerde tomaat, gekookt 
ei, wortelsalade, plakjes komkommer, 
augurkjes en zilveruitjes.

€ 4,25 p.p.

HuzarenscHotel
‘De luxe’
(vanaf 4 pers.)
Bestaande uit een heerlijke frisse 
huzarensalade met daarbij een ruime 
garnering van o.a. sla, gevulde tomaat, 
plakje paté, asperge-hamrolletjes, 
gevuld eitje, gevulde soesjes, kaas 
domino’s, gebraden tv sticks, rosbief, 
beenham, cervelaat, fricandeau, pain de 
Provence, wortelsalade, 
augurkjes en zilveruitjes.

€ 9,95 p.p.

kleine Hapjes
limburgse partyHapjes 
(5 hapjes p.p.)
Tomaat gevuld met zalmsalade, 
soesje met kerriekaas, roggebrood 
met kaas crème, ei gevuld met zachte 
ei-bieslooksalade, asperges met 
rookvlees, sandwich van cervelaat 
en monchou, komkommer met filet 
Americain.

€ 4,25 p.p.

Worstelaars Hapjes
(per 50 plakjes)
Hausmacher, grillworst, kookworst, 
leverworst, chorizo, boerenmetworst, 
ossenworst en kaaspuntjes.

€ 20,00

brabantse
partyHapjes
(5 hapjes p.p.)
Tomaat gevuld met zalmsalade, 
roggebroodje haring, bonbon 
van rundereitje met huisgerookte 
runderrookvlees, open mini sandwich 
met kipfilet en chorizo pamplona, open 
mini sandwich met gerookte beenham, 
sandwich van cervelaat met monchou, 
open mini sandwich met verse zalm.

€ 4,95 p.p.

Vlaamse partyHapjes
(5 hapjes p.p.)
Open mini sandwich met gerookte 
entrecote, open mini sandwich met 
kipham en pesto, mini wrap met 
vitello tonato, open mini sandwich met 
gerookte ossenworst, mini wrap met 
zalm en kruidenkaas, roggebroodje 
met haring, open mini sandwich met 
seranoham en mozzarella kaas.

€ 5,95 p.p.

VissalaDe ‘la base’
(vanaf 4 pers)
Een heerlijke gevulde zalmsalade met 
daarbij getrancheerde tomaat, plakjes 
komkommer, wortelsalade, gekookt ei, 
augurkjes en zilveruitjes.

€ 5,75 p.p.

VissalaDe ‘De granDe’
(vanaf 4 pers)
Een heerlijke gevulde zalmsalade als 
basis, met daarnaast een feestelijke 
garnering bestaande uit diverse 
vissoorten o.a. gekookte mosselen, 
heerlijke zachte haring, garnalen, 
krabsticks, pepermakreel en gerookte 
zalmfilet. Het geheel wordt mooi 
opgemaakt met sla, augurkjes, 
zilveruitjes en wortelsalade.

€ 11,50 p.p.


