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traiteur slagerij Meggie & Loek
tel 045 5441225

www.slagerijmeggieenloek.nl

Bestellijst inleveren vóór donderdag 29 maart!



Vleeswaren de luxe
 achterham 2,40
 rauwe ham 2,85
 parmaham 3,95
 pastrami 2,45
 Italiaanse salami 3,25
 rosbief 2,40
 fricandeau 2,46
 kalfsfricandeau 3,95
 paté soorten diverse 2,95
 aspergesham 2,55
 aspergesleverkaas 2,25

 

Soepen (1 liter)

 rundvleessoep 5,98
 broccolissoep 5,98
 aspergessoep 5,98
 lente soep 5,98
 goulash soep 5,98
 Franse uiensoep 5,98
 tomatensoep 5,98

 

Salades (100 gram)

 kipfruit salade 1,65
 spitskool salade 1,65
 tonijn salade pasta 1,65
 ei bieslook salade 1,30
 koude schotel 1,20
 rundvleessalade 1,45
 pasta salade 1,25
 zalmsalade 2,45
 waldorfsalade 1,38
 komkommersalade 0,98
 garnalen salade 2,85

Broodjes en wraps
 gyros wraps  2,75
 kip wraps  2,80
 zalm wraps  3,25
 saucijzenbroodje  p.st. 1,95
 mini quiche  1,55
 mini quiche zalm 1,75
 asperges quiche  1,75
  paasbroodje p.st. 2,98

Kant en klaar (per kg)

  varkenshaas  
champignonroomsaus 17,75
  varkenshaas  
honingmosterd  17,75
  biefstroganof 18,90
  konijnenbout p.st. 4,50
  tete de veau  13,65
 aardappelgratin p.p. 2,55
 goulasch   12,50
 zuurvlees   13,98
 zalm in dille  p.st. 6,98
 kipsaté   13,15
 kipragoute   13,50
 kippilav   13,65
 pasta zalm safraan   14,50
  pasta scampi 13,50

Voor een heerlijk Paasbrunch



Voor een heerlijke Paasbrunch heeft slagerij Meggie en Loek  
voor u verschillende menu’s samengesteld.

Laat u verrassen met de smaak van het Limburgse land.

Paasmenu Limburgs buffet p.p. 13,98
koude schotel, gevulde eitjes, meloen met 
ham, hammouse met komkommer, gesorteerde 
limburgse tapas, gratin, zuurvlees, tete de veau.
varkenshaas in honingmosterdsaus 
 

Paasmenu Mergelland p.p. 10,25
koude schotel, gevulde eitje, gevulde 
tomaat, aspergerol, paasbroodje, paassalade, 
kipfruitsalade, geb. kipfilet, forel, meloen met 
seranoham en cocktailsaus.

• Aanvulling p.p. 13,95
grillham in honingmosterdsaus of
filet in champignonroomsaus

Paasmenu di Roma p.p. 15,98
parma di lucca met meloen, anti pasti, 
gehaktballetjes in tomatensaus, bief in Milanese 
saus, pasta tartuffo, spaghetti bolognese, lasange
Italiaanse bladsalade, salade mista, pastasalade

carpacio  per bord 8,98
vitello tonato  per bord 8,98



Bestelling vleeswaren

Bestelling vleeswaren: (zelf invullen)

 

Buffet afhalen op:
   Paaszondag 1 april tussen 10.00 - 11.00 uur
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