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FEESTDAGEN

Ook kunt u dit jaar 
voor de feestdagen 

weer heerlijke 

SALADE’S, 
BAVAROIS EN 

SAUZEN
bestellen.

Wij wensen u allen een 

smaakvol, feestelijk m
aar 

vooral een gezond 
2019!

horeca service, verhuur en party service

Marcel & Briggitte van Moerkerk
Haspelweg 1, 7036 AM  Loerbeek

tel.: (0316) 53 26 04 of mob.: 06 50 64 63 31
Email: info@vanmoerkerkhorecaservice.nl

www.vanmoerkerkhorecaservice.nl

horeca service, verhuur en party service

van Moerkerk

van Moerkerk



Vleessalade, rijkelijk gegarneerd € 8,00 p.p.

Vleessalade, per kilo € 8,00

Zalmsalade rijkelijk gegarneerd € 9,50 p.p.

Zalmsalade, per kilo € 9,50

Champignon roomsaus, 1/2 liter € 3,00

Champignon roomsaus, liter € 5,50

Stroganoffsaus, 1/2 liter € 3.00

Stroganoffsaus, liter € 5.50

• Rundvleessalade gegarneerd

• Rosbief en fricandeau

• Rauwkost van het huis

• Haring, garnalen, zalm en makreel

• Cocktail en knoflooksaus

• Stokbrood met diverse soorten boter

• Varkenshaas puntjes in bospaddestoelensaus

• Runderrollade met cranberriesaus

• Aardappel gratine met spek en ui

• Kippenragout

DIT DIENT U THUIS NOG OP TE WARMEN

2 soorten pudding naar keuze gegarneerd met 
vruchten en slagroom.   € 24,00 p.p.

Afhalen:
• 24 december tussen 14.00 en 16.00 uur.
• 1e kerstdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

U kunt telefonisch bestellen tot 22 december. ELKE ZATERDAG T/M 
OUDJAARSDAG STAAN WIJ MET 

OVERHEERLIJKE OLIEBOLLEN 
BIJ DE COOP IN BEEK.

AFHAALCATERING 
TIJDENS DE KERSTDAGEN WIJ VERZORGEN OOK

Wij verzorgen kerst- en nieuwjaarsborrel op locatie.

Herrencreme, Charlotte Russe, aardbeien, sinaasappel, 
chocolade, bitterkoekjes, bavarois rijkelijk gegarneerd 
met slagroom en vruchten      € 9,50

OOK COMBINATIE STAMPPOTTEN MOGELIJK!

Erwten- en bruine bonen soep € 3,50 p.p.

Tomaten-, groente en kippensoep € 2,50 p.p.

Koude hapjes € 0,80 p. st.

BBQ vanaf € 11,50

Buffetten vanaf € 12,50

Stamppot buffetten vanaf € 11,50 

Stamppot zuurkool, rauwe andijvie, hutspot, 
boerenkool, witte bonen en snijbonen (witte billetjes 
in groen gras).

Met bijbehorende vleessoorten zoals ribjes, rookworst, 
gehaktballetje, verse worst, speklappen en hachee.

Met bijbehorende garnituur, zilveruitjes, augurken, 
piccalilly en jus.


