
   HUISGEMAAKTE SALADES 
Ambachtelijk bereidde salades uit eigen 

Keuken. Goed gevuld en zonder  

kunstmatige toevoegingen. 

Huzarensalade 
 
Aardappel, Betuwse beenham, sjalot, augurk, wortel, 
doperwten, peterselie, mayonaise en mosterd. 

30,00 

Rundvlees salade 
 
Aardappel, rundvlees, uien, augurk, zilveruitjes, appel, 
peterselie, mayonaise en worcestershiresaus. 

30,00 

Zalmsalade 
 
Aardappel, gerookte zalm, rode ui, zongedroogde to-
maatjes, augurk, kappertjes, ei, dille, mayonaise en  
tomatenketchup. 

32,50 

Tonijnsalade 
 
Aardappel, tonijn, rode ui, zongedroogde tomaatjes,  
augurk, kappertjes, ei, peterselie, mayonaise en  
tomatenketchup. 

30,00 

Kerrie salade 
 
Rijst, stukjes kippendij, augurk, appel, ananas,  
blokjes jong belegen kaas, peterselie en kerriemayonaise. 

30,00 

Eiersalade 
 
Eieren, prei, mais, Betuwse beenham, appel, oude gerasp-
te kaas, bladselderij, mayonaise en yoghurtsaus. 

30,00 

                   POKEBOWLS 
   Goed gevulde pokebowls voor ieder moment. Dit zijn 

koude gerechten die je dus niet hoeft op te warmen. Deze 

maaltijden dienen koud genuttigd te worden. 

Thaise pokebowl met runder reepjes 
 
Peultjes, wortel, limoen, gebakken bloemkoolrijst, bladspinazie,  
koriander, rode kool, sesamzaadjes en een zoete teriyakisaus. 

14,95 

Indiase pokebowl met kippendij 
 
Gele rijst, aubergine, komkommer, tomaatjes, sla, cashewnoten,  
cassavechips, taugé en een huisgemaakte satésaus. 

14,95 

Japanse pokebowl met zalm 
 
Rauwe of gerookte zalm, wakame, wortel, avocado, komkommer, 
radijsjes, edamame bonen, mango, sushirijst en mosterd-dillesaus. 

15,95 

Mexicaanse pokebowl met runderge-
hakt 
 
Nachos, avocado, rijst, rode kidneybonen, tomaatjes, ijsbergsla, 
mais, crème fraiche en tomatensalsa.  

14,95 

Amerikaanse pokebowl met pulled 
pork 
 
Minikrieltjes met paprikakruiden, koolsla, wortel, komkommer, 
mais, ijsbergsla en smokey barbecuesaus.  

14,95 

Vegetarische pokebowl 
 
Tomaatjes, komkommer, edamame bonen, wortel, mango, rode ui, 
oude kaas, croutons en een yoghurtsaus. 

14,95 

                        WRAPS 
   Goed gevulde wraps voor ieder moment.  

Dit zijn koude gerechten die je dus niet hoeft op te warmen.  

   Deze maaltijden dienen koud genuttigd te worden. 

Kippie wrap 
 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, barbecue saus,  kippen-
dij, avocado, mais, komkommer, wortel, taugé, lente-ui en  
honing-mosterd dressing.  

8,95 

Mexicaanse wrap 
 
Normale of volkoren wrap gevuld met ijsbergsla, crème fraîche,  
rundergehakt, avocado, mais, kidney bonen en huisgemaakte  
tomaten salsa.  

8,95 

Zalm wrap 
 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, mosterd-dille dressing, 
gerookte zalm, rode ui, kappertjes, komkommer,  
zongedroogde tomaatjes en limoen mayonaise.  

9,95 

Vega wrap 
 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, tomaat, komkommer,  
rode ui, champignons, croutons, wortel en yoghurt dressing.  

8,95 

Carpaccio wrap 
 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, groene pesto,  
runder carpaccio, parmezaanse kaas,  geroosterde pijnboompitten en 
truffel mayonaise.  

8,95 

Big Mac wrap 
 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, rundergehakt, ui,  
cheddar kaas, plakjes augurk en huisgemaakte Big Mac saus.  

8,95 

Gado Gado wrap 
 
Normale of volkoren wrap gevuld met sla, aardappeltjes, boontjes, 
bladspinazie, ei,  taugé, Franse boontjes en satésaus met  
gebakken uitjes. 

8,95 



CATERINGSERVICE 

BESTELLIJST  
Kip klein 60 stuks  € 32,50 

Kip middel 120 stuks € 60,00  

Kip groot 180 stuks € 85,00 

 

Vlees klein 60 stuks € 32,50 

Vlees middel 120 stuks € 60,00 

Vlees groot 180 stuks € 85,00 

Standaard klein 25 stuks     € 20,00 

Gemengd klein 25 stuks    € 27,50  

Luxe klein 25 stuks    € 32,50 

 

Standaard middel 50 stuks     € 30,00 

Gemengd middel 50 stuks    € 37,50  

Luxe middel 50 stuks    € 45,00 

 

Standaard groot 75 stuks     € 40,00 

Gemengd groot 75 stuks    € 47,50  

Luxe groot 75 stuks    € 57,50 

 

 

         HAPJES SCHALEN KOUD 

Goed gevulde schaal met diverse heerlijke hapjes gemaakt 
met uitsluitend eerlijke kwaliteitsproducten. 

         SNACK PANNEN WARM 

Goed gevulde pan met diverse heerlijke borrel-snacks 
gemaakt van uitsluitend eerlijke kwaliteitsproducten. 

Web: www.maaltijdservice.nu 
   Telefoon: 06 1566 1035 

Contactgegevens: 
 

Maaltijdservice.nu 
Marshovenlaan 2, 

7742 TV Coevorden 

Telefonische bereikbaarheid: 
 

Van maandag / vrijdag  
van 18:00 tot 21:00. 

 
Wanneer ik niet bereikbaar ben bel ik 

later terug.  

Let op !!! 
 

De snackpannen zijn in bruikleen en 
hebben een borg van € 40,00 die 
contant voldaan moet worden bij 

afhalen. 
 

De pan dient schoon ingeleverd te 
worden anders word er € 25,00 van de 

borg ingehouden. 


