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 buffet
in overleg warm of koud bij ons ophalen.

MENU SUGGESTIES

Hieronder treft u een aantal suggesties aan. De variatiemogelijkheden zijn natuurlijk eindeloos. Uit het ene menu
het voorgerecht en uit het andere het hoofdgerecht is
natuurlijk geen enkel probleem. Daarnaast zijn er steeds
seizoensgerechten en nieuwe mogelijkheden.
Bel daarom gerust voor overleg over alle mogelijkheden.
Mogelijk vanaf 10 personen vanaf € 12,50 per persoon.

MENU 6

> Wildpaté trio
> Varkenshaas in bospaddestoelenroomsaus

MENU 1

> Gerookte kipfilet op grove salade met rode wijn kaneelsaus
> Getrancheerde varkensrollade in pepersaus met aardappels
en groenten

MENU 2

> Diverse paté’s (grof/fijn, bourgondisch, cranberry…)
met cranberrycompote
> Getrancheerde ribeye met romige pepersaus,
gebakken aardappels en knapperige groenten

met provençaalse aardappels en salade

MENU 7

> Gebraden getrancheerde lamsham
> Boeuf bourguignon met gepofte mini aardappeltjes in de schil
en groenten

MENU 8

MENU 3

> Krachtige wild bouillon
> Geschnetseltes met rijst en salade
of
> Dubbel gevulde hachee met rode kool
met appeltjes en aardappelpuree

MENU 4

> Heerlijk licht gezouten en gerookte ribeye
> Getrancheerde lamsbout met honing-tijmsaus, gegratineerde
aardappels en sperzieboontjes met julienne katenspek

> Gerookte magret de canard
> Casselerrib met cumberlandsaus, sla, aardappelsalade
en stokbrood

> Carpaccio met dressing, pijnboompitjes
> Prime ribreepjes in rode wijn kersensaus met pasta en salade

MENU 5

> Onze befaamde ossenstaartsoep
> Hazenpeper, rode kool met appeltjes en aardappel muffins
of
> Hazenachterbouten met gegratineerde aardappeltaartjes
en verrijkte sperzieboontjes met julienne katenspek

MENU 9

LEKKERE MAALTIJDSUGGESTIES

vanaf € 8,- per persoon; eventueel warm af te halen
> Zuurkool met rookworst, uitgebakken spekjes en jus
> Nasi goreng met kipsaté, satésaus, atjar, augurk en zilveruitjes
> Kalfsragout met witte rijst en salade
> Tortelini in goedgevulde tomatensaus en salade van o.a.
tomaat en mozzarella
> Lasagne met verse rauwkostsalade, stokbrood en kruidenboter

