
Salades
Rundvleessalade  € 6,50 p.p.

Royaal opgemaakte rundvleessalade met ei, tomaat, augurk, 
ham met asperge, gevulde eieren etc.

Russisch ei € 7,50 p.p.
Royaal opgemaakte rundvleessalade met ei, tomaat, augurk, 
ham,asperge met ham, tonijn, makreel en gevulde eieren.

Zalmsalade € 8,50 p.p.
Zalmsalade opgemaakt met gerookte zalm, tonijn, garnalen, 
gevulde eieren, asperges, tomaat,augurkjes en ei.

Hors d’oeuvre € 11,50 p.p.
Rijk gegarneerde schotel met rundvlees, 
zalmsalade opgemaakt met diverse luxe vlees 
en vissoorten afgemaakt met asperges, gevulde eieren en 
tomaatjes.

Hapjesbuffet vanaf € 15,00
Dit is een buffet dat het altijd goed doet op uw feest of 
bijeenkomst. U kunt uw gasten met dit buffet op een 
informele wijze iets leuks en lekkers presenteren.

We serveren u:
5 verschillende salades, een schaal met lekkere vissoorten,
een schaal met luxe vleeswaren, diverse kaassoorten,
filet americain, stokbrood en toast, kruidenboter, tapenades,
knoflooksaus
diverse warme minisnacks, kipvleugeltjes, pittige gehaktballetjes

Op uw verzoek kunnen wij dit buffet aanpassen of 
uitbreiden.
We leveren er bordjes, bestek en servetjes bij.

Luxe lunches
Lunchbroodjes assortiment 1  € 23,50  

Witte en bruine broodjes naar keuze hard, zacht of  gemengd
In totaal 10 stuks:2 x kaas 2 x achterham 2 x fricandeau 
2 x rosbief en 2 x gezond ham /kaas

Lunchbroodjes assortiment 2 € 27,50  
Witte en bruine broodjes naar keuze zacht, hard of gemengd 
In totaal 10 stuks belegd met brie, sla, honing, pijnboompitten 
en gerookte kipfilet,sla, mosterd dille dressing

Lunchbroodjes assortiment 3  € 35,00  
Witte en bruine broodjes naar keuze zacht, hard, of gemengd 
In totaal 10 stuks met verschillende soorten vis,
vissalade, gerookte zalm, paling, krabsalade, tonijnsalade 

Luxe lunchbroodjes assortiment 4 € 39,50  
Schaal met in totaal 10 luxe broodsoorten zoals ciabatta’s 
waldkorntriangels en Italiaanse bollen belegd met brie, sla, 
honing, pijnboompitjes, mozzarella, tomaat, Italiaanse kruiden, 
gerookte kipfilet, honingmosterd dressing, roomkaas met 
zalmfilet, gezond ham, kaas, sla, ei, tomaat, komkommer, 
dressing 

Lunchpakketten
Lunchpakket 1 € 6,40  

Broodje ham, broodje kaas, krentenbol, stuk fruit 
jus d’orange en een stuk mars 

Lunchpakket 2 € 7,25
Broodje kaas, pistolet achterham, krentenbol, stuk fruit, 
flesje optimel en een stuk mars  

Lunchpakket 3 € 8,50
Witte pistolet achterham en witte pistolet gezond met 
ham en kaas. Pakje jus d’orange, stuk fruit en een muffin

buffetten en barbequepakketten
U kunt ook complete buffetten en barbequepakketten bij 
ons bestellen. Kijk op www.cateringsnellenberg.nl

telefoon: (0575) 591385, mobiel: 06 109 66 889
e-mail: info@cateringsnellenberg.nl

www.cateringsnellenberg.nl
Wij bezorgen vanaf de Pollaan op 

Industrieterrein De Mars in Zutphen

Warme maaltijden
Boerenschnitzel   € 10,00 

met gefrituurde aardappeltjes en gemengde salade

Gehaktbal € 8,50 
gefrituurde of gebakken aardappels en groenten van de dag   

Kibbeling  € 10,00
salade en frites

Kipstukjes  € 9,00
jacket wedges en roerbakgroenten

Shoarmaschotel  € 8,50
met gebakken aardappeltjes en salade 

Saté  € 10,00
met gebakken aardappeltjes en salade

Dagschotel wisselend per dag  € 7,50

Vegetarische schotel  € 9,50

Hapjes
Bittergarnituur-borrelhapjes op schaal € 20,00

40 stuks warme hapjes bestaande uit kipnuggets, bitterballen, 
minifrikandellen, nasi- en bamiballetjes 

Luxe assortiment borrelhapjes op schaal € 30,00
40 stuks luxe warme hapjes bestaande uit mini loempia, 
garnaaltjes, bamihapjes, nasihapjes, mini frikadel, 
kwekkeboom bitterballen

Koude bittergarnituur op schaal € 27,50
Hapje bestaande uit kaas, div. worstsoorten, gevulde eieren, 
hamrolletjes met asperge etc. 40 stuks

Koude bittergarnituur luxe op schaal € 40,00
Toast met zalm, paling, haring, kaassoorten, filet americain, 
Zweedse wrap met zalm, gevulde geitenkaasjes etc. 40 stuks



Belegde broodjes
Zachte broodjes wit of bruin belegd met

jong belegen kaas  €  1,65  
oude kaas  €  1,85  
ham-kaas  €  1,85  
roomkaas  €  1,95  
rauwe ham  €  2,50  
rosbief  €  2,35  
fricandeau  €  2,45  
kipfilet  €  2,25  
filet americain  €  2,85  
tartaar  €  2,85  
tartaar speciaal  €  3,00  
gekookt ei  €  1,65  
gebakken ei  €  1,85  
gerookte zalmfilet  €  3,50  
gezond ham-kaas  €  2,75  
gezond rosbief  €  2,95  
ossenworst  €  2,75  
eiersalade  €  2,50  
tonijnsalade  €  2,50  
kip-kerriesalade  €  2,50  
brie  €  2,50  

op pistolet, ciabatta of waldcorn triangel  €  0,25 extra

Indien u een bestelling wilt plaatsen van 100 broodjes of meer 
neem dan contact met ons op in verband met afnamekortingen.

Telefoon (0575) 591385, mobiel 06 109 66 889

Broodje zalm  € 3,75  
Broodje ruim belegd met sla, komkommerreepjes, 
gerookte zalm en roomkaas

Clubsandwich kip  € 3,50  
Broodje ruim belegd met sla, komkommer, gerookte kip, 
Basilicumsaus en getoaste ham

Clubsandwich zalm  € 3,75  
Broodje ruim belegd met sla, komkommer, gerookte zalm, 
dilledressing, en bieslook-roomkaas

Broodje Italiano  € 3,75  
Broodje royaal belegd met sla, seranoham, bieslook 
en  pomodori tomaat

Broodje achterham/eiersalade  € 3,25  
Luxe broodje belegd met sla, achterham, eiersalade,  
komkommer en bieslook

Luxe broodjes
Luxe broodje met tomaat, mozzarella, lollo rosso  € 3,50  

Italiaanse bol of ciabatta of waldhoorntriangel belegd met 
mozzarella,tomaat, lollo rosso sla en provencaalse kruiden 

Luxe broodje brie/sla pijnboompitten/honing  € 3,50
Italiaanse bol of ciabatta of waldkorntriangel belegd met brie, 
sla, geroosterde pijnboompitten en honingdressing  

Luxe broodje gerookte kipfilet mosterd-dillesaus € 3,50  
Italiaanse bol of ciabatta of waldkorntriangel met gerookte 
kipfilet, lollo rosso sla en mosterd-dille dressing

Warm belegde broodjes
Broodje kroket  €  1,75  
Broodje frikadel  €  1,75  
Broodje hamburger  €  3,25

Onze heerlijke hamburger van puur rundvlees 
met gebakken uitjes en heerlijke saus  

Broodje hamburger DE MARS  €  3,50
Onze heerlijke hamburger van puur rundvlees 
met gebakken uitjes, heerlijke saus en gebakken ei  

Broodje hamburger bonne femme  €  4,50
Onze heerlijke hamburger van puur rundvlees 
met gebakken champignons, uien, kruidenboter 
en satésaus ‘onze klassieker’  

Broodje gehaktbal  €  3,50  

Broodje warm vlees met satesaus  €  3,25  

Pistolet warme beenham en honingmosterdsaus  €  3,00  

Broodje kipsaté  €  4,00
huisgemaakte saté op de plaat gebakken 
met heerlijke satésaus 

Provencette royal  €  4,00  
Gegrild broodje belegd met ham, kaas, salami, uien, 
tomaat en provencaalse kruiden

Pizzastokje  €  3,50  
Stokbroodje gegratineerd met kaas, salami, tomaat,  
champignons, uien en paprika

Bechamelstokje  €  3,25  
Warm pistoletje belegd met een variatie 
van overheerlijke ingrediënten

Saucijzenbroodje speciaal  €  2,00  

Snellenberg Bedrijfscatering 
exploiteert uw bedrijfsrestaurant professioneel.

Uiteraard zijn wij ook het juiste adres voor alle
catering activiteiten bij u thuis, uw bedrijf of vereniging.

Wij hebben een schat aan ervaring opgedaan op het gebied 
van catering, doordat wij al jaren actief zijn in de horeca en 
alles wat daarbij komt kijken.
Zoals u in het verleden ook van ons gewend was, toen wij in 
Eefde onze Kwalitaria bestierden, staat service, kwaliteit en 
flexibiliteit hoog in ons vaandel.

Voor elke vraag naar catering bij u aan huis of waar dan 
ook, hebben wij een passend antwoord. Informeer naar de 
mogelijkheden die wij u te bieden hebben.

Niet alleen voor de lekkerste broodjes.

Wij zijn gespecialiseerd in de bezorging en verzorging van 
lunchbroodjes, zakenlunches, complete lunchpakketten en 
alles wat daarmee te maken heeft.
Daarnaast hebben wij ook een uitgebreid assortiment  
warme maaltijden die wij bezorgen aan bedrijven of 
instellingen. In deze folder maakt u kennis met alle 
mogelijkheden die wij u te bieden hebben.
Wij wensen u alvast smakelijk eten.

Bestelling plaatsen!

U kunt per telefoon of per e-mail bestellen.
Wij bezorgen dan uw bestelling op de afgesproken tijd 
kosteloos bij uw bedrijf of feestje.

Uw gasten en uw medewerkers 
worden fantastisch verzorgd.

Johan en Carla Snellenberg


