
 

Huisgemaakte salades, quiches 

en taarten voor thuis 
 

Salades 
De salades worden per 1500 gram bereid. Dit is voldoende als maaltijd voor 4 personen.  
Het is natuurlijk aardig om uw gasten te laten kiezen uit meerdere smaken, het is echter wel 
verstandig om uw bestelling niet te veel te versnipperen. Dus voor 50 personen niet tien 
verschillende salades bestellen, maar maximaal vier. De kans is groot is dat er anders van een 
bepaalde salade niet voldoende is.   
 
We adviseren volgende verdeling: 
15 tot 25 personen – 2 soorten 
25 tot 35 personen – 3 soorten 
35 tot 50 personen -  4 soorten 
 
De salades worden op porseleinen schalen geleverd. Voor wegwerpschalen berekenen we  
€ 1,50 per schaal extra. Deze prijzen zijn afhaalprijzen. Dus in de Sleutel Café Culinair en in de 
BuitenSociëteit gelden andere tarieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Prijs per salade € 34,00 inclusief btw  voor 4-5 personen  

• Pastasalade met chorizo, blokjes kaas, paprika, maïs, artisjokken & olijven – kan ook 
vegetarisch  

• Salade van aardappeltjes in de schil met o.a. kappertjes, augurk en crème fraiche 

• Salade van tomaat, gebakken ui en bacon in blanke balsamicodressing 

• Tonijnsalade met zure room, mayonaise, komkommer, prei etc. 
 
 
 



 

Prijs per salade € 36,50 inclusief btw voor 4-5 personen  

• Artisjokkensalade met olijven, paprika, zon gedroogde tomaat en geitenkaas(v) 

• Groene salade met huis gerookte kalkoen, pancettachip en truffelmayonaise  

• Waldorfsalade van selderij, walnoten, appel, gember met een dressing van mayonaise en 
zure room(v) 

• Salade Caprese met tomaten, mozzarella en verse basilicum(v) 

• Salade van zoete en Charlotte aardappeltjes in de schil, roergebakken spinazie, 
zongedroogde tomaatjes, rode ui(v) 

• Salade met gegrilde pompoen en feta(v) 

• Aardappeltonijnsalade met pistachenootjes 
 
Prijs per salade € 41,50 inclusief btw voor 4-5 personen  

• Caesar salade met ijsbergsla, huis gerookte kalkoen, croutons, Parmezaan, ei caesardressing  
– 1000 gram 

• Toscaanse salade van courgette, aubergine, paprika, tomaatjes, olijven en artisjokken met 
een dressing van olijfolie en verse kruiden. 

• Salade van aardappeltjes, kalkoenfilet met walnoten, vruchten met gember en 
kerrieroomsaus 

• Salade van aardappeltjes in de schil met verse zalm, kappertjes, verse kruiden en een 
dressing van zure room en mayonaise 

• Salade van pikante stoofpeertjes met blauwschimmelkaas, rucola, pecannoten en balsamico 
vinaigrette - 1000 gram 

• Quinoa salade met vergeten groente – 1000 gram 
 
Vis hors d’oeuvre: € 72,50 inclusief btw voor 4 personen 

• Hors d’ oeuvre voor 4 personen met o.a. terrine van forel en zalm, gemarineerde zalm, 
pepermakreel, garnalen gemarineerd in verse kruiden  

 
  



 

Quiches en hartige taarten 
 
Vegetarisch  

• Gorgonzola- preitaart  

• Tomaat- spinazietaart met brie  

• Paddenstoelentaart met roquefort  

• Groentetaart  
 
Vlees  

• Quiche Lorraine 

• Courgette/rauwe ham taart met geitenkaas en olijven 
 
Vis 

• Tonijn/kappertjes 

• Zalmtaart 
 
De quiches hebben een doorsnee van 24 cm  (8,12 of 16 puntjes)en wegen ongeveer 1250 gram 

Meerprijs voor het snijden en opmaken op een schaal of een spiegel € 1,50. Prijs per quiche 

€23,50. 

Huisgemaakte zoetigheden 
 
Walnoten-carameltaart   € 17,00 per stuk 

New York Cheesecake      € 17,00 per stuk 

De lekkerste chocoladebrokken  € 4,50 per 100 gram 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In overleg kunnen er allerlei combinaties worden gemaakt.  
Bel voor meer informatie 050-3129213 


