telefoon 045 5441225
www.slagerijmeggieenloek.nl

culinair ambacht

traiteur slagerij Meggie & Loek

Het team van slagerij Meggie en Loek heeft als
missie om met streekproducten, gerechten uit
eigen keuken en passie, bourgondische buffetten
van hoogstaande kwaliteit te leveren.
Laat u verrassen door het ruime aanbod aan
buffetten en indien u verdere toelichting wenst
over de gerechten of de mogelijkheden dan staan
wij uiteraard voor u klaar.

Party en receptie hapjes
Croutons

croutons met roomkaas
croutons met paté crème
croutons met zalm mousse
croutons met filet americain
croutons met brie en walnoot

€
€
€
€
€

1,35
1,35
1,45
1,35
1,65

€
€
€
€
€
€

1,85
1,85
1,95
1,95
2,15
1,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,90
0,95
1,25
1,25
1,25
1,45
1,45
1,45
1,65

Crustini’s

crustini met tomaat ansjovis
crustini met rauwe tonijn
crustini met parmaham
crustini met carpaccio
crustini met scampi
crustini met vittelo

Prikkers

kaas tomaat
worstprikker
piri aardbei
mozzarella olijf
brie druiven spies
wraps zalm
wraps vittelo
wraps parma rucola
parma meloen spies

Standaard receptie schotel

		
schaal van 35 stuks € 42,50
- pompernikkel met brie
- toast garnalen
- toast boerenpaté
- toast gerookte zalm
- parma ham met meloen

belegde sneetjes

boerenbrood met zult
roggebrood met gehakt
boerenbrood met notenpastei
boerenbrood met rauwe ham
boerenbrood met filet americain
roggebrood met franse beenham

€
€
€
€
€
€

0,98
0,98
1,25
1,25
1,35
1,25

€
€

1,45
1,55

€

0,85

€
€
€

2,25
2,98
3,25

wraps koud

gerookte zalm
vittelo tonatto
parma ham ruccola
mini pizza’s [per stuk]

gesorteerde sandwiches
[bij 30 stuks]

sandwich gezond
brie preiselbeeren
zalm gerookt

Mini quiche warm

zalm
lorrainne
mediterraan [bij bestelling van 30 stuks]

Open belegde mini broodjes
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje

€
€
€

1,85
1,65
1,35

[vanaf 30 stuks]
notenpastei
€ 1,15
gebakken gehakt
€ 1,15
kaas
€ 1,35
ham
€ 1,45
ei bieslook
€ 1,55
italiaanse salami mozzarella
€ 1,45
ardennerham
€ 1,45
rosbief met knoflooksaus
€ 1,75
kipsalade
€ 1,75
zalm met honingmosterdsaus
€ 2,25
brie met aarbei
€ 1,98

Tapas plank
[vanaf 8 personen]

		
per persoon € 5,95
- grillworst
- pittig balletje
- kaasblokjes
- salami
- pastei bolletjes
- olijven
- zongedroogde tomaten
- diverse ambachtelijke snacks

Tapas mediterraan plank
[vanaf 8 personen]

		
- olijven
- mozzarella
- zongedroogde tomaten
- scampi
- wraps
- parma ham
- piri
- aardbei
- tapenades
- kipsaté
- spies truffel
- worst
- chorizo
- ansjovis

per persoon €

7,95

Spaans tapas buffet
[vanaf 10 personen]

		
-

per persoon €

13,98

pittige gehaktballetjes
mini tortilla’s
scampi gemarineerd
chorizo met olijven
gebakken courgettes met zalm
olijven
mozzarella spies
pesto
tapenades
warme varkenshaas op spies met paprikasaus
kalkoenspies met pesto
diverse crustini’s en bruchetta’s
bladsalade met serrano
ham
pasta salade

Ontbijt buffet
[vanaf 20 personen]

		

per persoon €

9,25

diverse soorten broden
- harde en zachte broodjes
- wit- en bruinbrood
- croissants
- roomboter
- margarine
vleeswaren
- rosbief
- achterham
- fricandeau
- rauwe ham
- belegen kaas / milner
zoet
- jam
- hagelslag
- spek en ei
- roerei met bieslook

minder dan
20 personen
€ 2,50
meerprijs

Ontbijt de luxe
[vanaf 20 personen]

		

per persoon €

18,50

diverse soorten broden
- soorten focaccia
- breekbrood
- wit- en bruinbrood
- croissants
salades
- rauwkost
- fruitsalade
- komkommer
- tomaat
- gemengde sla
vleeswaren
- kip
- rosbief
- fricandeau
- pastei
- cervelaat
- rauwe ham
- gerookte zalm

zoet
- pasta
- hazelnoot
- hagelslag
- jam
- cruesli
- yoghurt
- melk
- thee
- koffie
- jus d’orange
- sekt
- spek en ei
- klein braadworst
- roerei met spek
minder dan
20 personen
€ 2,50
meerprijs

Soep met broodje
		
soep, keuze uit:
- rundvleessoep
- tomatensoep
- broccoli soep
- kippensoep
- erwtensoep

per persoon €

6,25

broodje [2 halve broodjes], keuze uit:
- ham
- kaas
- cervelaat

inclusief servies

Lunch

[vanaf 25 personen]
per persoon €

6,98

suplement

per persoon €

8,95

aanvulling

per persoon €

14,25

		
twee halve belegde broodjes
- kaas
- ham
- rosbief
- rauwe ham
- gerookte zalm
huisbereidde soep, keuze uit:
- tomatensoep
- broccoli soep
- rundvleessoep
- goulashsoep
- koude schotel
- italiaanse bladsalade
- komkommersalade
-

gerookte zalm
mozzarella
tomaat
balsamico
vers fruit
spies
diverse wraps

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

koude buffetten
koud buffet

		
- koude schotel
- tomaat
- gevuld eitje
- hamrol
- rauwkost salade
- gebakken fricandeau
- cocktailsaus
- selderijsalade

per persoon €

6,25

per persoon €

10,95

koud buffet standaard
		
- koude schotel
- cocktailsaus
- gevulde tomaat
- gevuld ei
- aspergerol
- meloen met ham
- stukje forel
- plakje rosbief
- tonijnsalade
- kipsalade
- 1 mini broodje

supplement [per persoon]
-

fruit
spitskool salade
rauwkost
waldorfsalade
tonijn
kipsalade
zalmsalade
italiaanse blad salade [opgemaakt]
franse kaasschotel
gerookte zalm en forel

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,35
1,45
1,65
1,85
1,85
1,85
2,25
3,98
4,95
6,25

Koud buffet ‘Simpelveld’
[vanaf 15 personen]

		
-

per persoon €

14,25

koude schotel
gevulde eitjes
gevulde abrikozen
ardennerham met meloen
hamrolletje
kipsalade
griekse koolsalade
pasta salade
gerookte forel / gerookte zalm
gepocheerde zalm
zalm mousse
gebakken fricandeau
cocktailsaus
tuinkruidensaus
stokbrood met kruidenboter

aanvulling warm

		
per persoon € 16,50
- varkensfilet in champignonroomsaus of
- grillham in stroganofsaus
per persoon € 17,95
		
- varkenshaas in champignonroomsaus of
- varkenshaas in honingmosterdsaus

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

High tea

[vanaf 15 personen]

		
-

per persoon €

18,95

drie soorten wraps: zalm / vitello / rucola parma
bloedworst
brie
perzik
amaretto bonbon
mini sandwich
gezond en italiaans
notenbrood
preiselbeerenjam
brie met vijgen prikker
panna cotta
tiramisu
muffins / chocolade verrassing
diverse soorten thee
servies [inclusief]

Koud buffet ‘Meggie en Loek’
[vanaf 20 personen]

		
-

per persoon €

21,95

koude schotel
gevulde tomaat
gevuld eitje
gevulde abrikoos
asperges rolletjes
meloen met ardennerham
cocktailsaus
kipsalade
waldorfsalade
gerookte zalm
gerookte makreel / maatjes
gerookte zalm
stokbrood met kruidenboter
bief in truffelsaus
gratin of gebakken aardappeltjes
gebakken ham met witlof en kaisergroente
varkenshaas in honingmosterdsaus

aanvulling

		
- chocolade mousse
- panna cotta
- fruitsalade

per persoon €

3,98

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Limburgs buffet
[vanaf 15 personen]

		
-

per persoon €

13,98

koude schotel
gevulde eitjes
meloen met ham
diverse limbugse tapasschaal
kaasschotel limburgs en frans
tete de veau
gratin
limburgs zuurvlees
bloedworst of spek en ei
diverse sauzen
gesorteerde limburgse broodsoorten

per persoon € 14,50
		
- grilham met honingmosterdsaus
i.p.v. bloedworst

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Buffet Limburgs land [avondvullend]
[vanaf 25 personen]
		

per persoon €

15,98

Laat u verrassen door een keur
van streek heerlijkheden

Limburgse tapas

Bestaande uit select assortiment van producten
uit eigen worstmakerij in een nieuw jasje
- gesorteerde kaasplank
- mini pizza
- mini reibekuchen
- gesorteerde boerensneetjes
- stokbrood met kruidenboter
- diverse broodsoorten
sauzen
- pittige saus
- honingmosterdsaus
- cocktailsaus
- knoflooksaus
warm
- goulash
- zuurvlees
- spare ribjes

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Stamppotbuffet lage landen
[vanaf 10 personen]

		
-

per persoon €

10,95

boerenkool
hutspot
zuurkoolstampot
rookworst
braadworst met jus
gekookte spekjes of gehaktbal

Buffet ‘de Allemania’
[vanaf 10 personen]

		
-

braadkartoffel
krautsalate
schnitzels nach wiener art
wirsing mit spek und sahne
zwiebel geschnetzeltes

per persoon €

10,98
exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Communie buffet Mergelland
[vanaf 20 personen]

		
-

per persoon €

13,98

koude schotel
gevuld eitje
gevulde tomaat
meloen met ardennerham
cocktailsaus
monogaske saus
spitskool
kipsalade
pasta salade
gegrilde drumsticks
stokbrood met kruidenboter

Keuze uit:
- grillham in stroganoffsaus
- filet in champignonroomsaus
- tete de veau

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Communie buffet Italiaans
[vanaf 20 personen]

		

per persoon €

12,95

-	meloen met parma di lucca
- stokbrood met kruidenboter
- italiaanse salade
- tonijnsalade mista
- salade pasta met rucola
- lasagne
- spaghetti bolognese
- pasta carbonare
- gehaktballetjes in tomatensaus

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Italiaans buffet ‘di Luca’

[vanaf 20 personen of in overleg aangepast]

		
-

per persoon €

15,98

crustini’s / focaccia
meloen met parma de lucca
pasta bolognese
lasagne
pasta carbonare
gehaktballetjes in tomatensaus
salade mista van tonijn
pasta salade met olijven en rucola
griekse koolsalade met feta
gemengde italiaanse salade

Italiaans buffet ‘di Pasta’
[vanaf 20 personen of in overleg aangepast]

		
-

per persoon €

11,98

rucola salade met parmezaanse kaas
crustini / focaccia / tomaat bruschetta
pasta carbonare
ravioli in pesto
tagliatelle met bolognesesaus
exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Italiaans buffet ‘Milano’

[vanaf 20 personen of in overleg aangepast]

		
-

per persoon €

22,98

per persoon €

3,45

crustini / anti pasti
carpaccio in marinade
vitello tonato
saltimbocca
lasagne
bief in milanese saus
zalm safraan saus
ravioli met truffelsaus
salade mista met mozzarella
salade al tonno
pasta salade

dessert

		
- tiramisu
- chocolade mousse
- panna cotta

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Spaans buffet

[vanaf 20 personen of in overleg aangepast]

		
-

per persoon €

26,95

verzorgde tapas schotel
gemengde zeeschotel in safraansaus
gebakken kalkoen in madeira saus
varkenshaasspies in zoete paprikasaus
gemarineerde zalm op witlof gebakken
seranno ham met meloen
spaanse salade met sherry dressing
boerensalade met feta
gemengde tonijnsalade met ansjovis
stokbrood met kruidenboter
olijven
gesorteerd stokbrood

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Grieks buffet
[vanaf 25 personen]

		

per persoon €

15,98

- kefkedes, gehaktbal gevuld
met feta in tomatensaus
- moussaka
- gyrosschotel
- griekse aardappel uit de oven
- gemarineerde groente schotel
- griekse wittekoolsalade
- boerensalade
- griekse broodjes
- tzasiki
- herdersalade met geitenkaas

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Belgisch buffet
[vanaf 20 personen]

		
-

per persoon €

13,98

limburgse tapas
ardennerham met honing
meloen
belgische salade van witlof, veldsla, appel en beuling
runder stoofpotje met belgisch bier
groente bouquet

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Bayerisch menu
[vanaf 20 personen]

		
-

per persoon €

16,98

aufschnitplatte
käseplatte
verschiedene brot sorten
hünchen in weisweinsoße
krustenbraten mit spätzle
leberkäse mit ei
rostbratwurst
putenschnitsel in zwiebelrahm soße
bauern salat gemischt
dessert bayerische creme

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Chinees buffet
[vanaf 20 personen]

		
-

per persoon €

16,98

varkenshaas in satésaus
babipangang
biefreepjes in pepersaus
kip in tauge met fruit
nasi
bami
sambal
kroepoek
gemengde vissalade met boontjes

exclusief
huur servies € 1,95
met afwas € 2,75

Walkingdinner
[vanaf 30 personen]

-	keuze uit twee soorten per gerecht
inclusief servies en bediening
-	keuze uit drie soorten per gerecht
inclusief servies en bediening

€

25,98

€

28,95

Voorgerechten:
-	carpaccio
-	rode bieten carpaccio met geitenkaas [vegetarisch]
-	vittelo tonato
-	hollandse garnalencocktail met ananas en grape fruit
-	zacht gegaarde rosbief in truffel mayonaise
-	venkel met tomaat, broccoli en forel
-	gazpacho met scampi en komkommer
-	broccolisoep met spekjes in koffie kopje
-	aspergessoep met gerookte zalm
-	italiaanse tomatensoep met crustini
-	parma di lucca met 3 soorten meloen
-	mini wraps assortiment zalm, vittello, parma met
rucola

Walkingdinner
[vervolg]

Hoofdgerechten:
-	entrecote met rode wijnsaus
-	zuurvlees met schupf nudelen
-	lamsbout met gebakken courgettes
-	oosterse saté met timbaaltje rijst
-	pasta zalm saffraansaus
-	wildgoulash met gratin en geb. witlof
-	varkenshaas medaillons in paprikasaus
met tagliatelle
-	scampi’s met pasta en pestosaus.
Desserts
-	tiramisu
-	chocolade mousse
-	creme brullee
-	panna cotta
-	kaas assortiment

warme vleesgerechten [per persoon]
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,45
4,98
4,98
5,98
5,98
5,98
5,98
4,95
4,98
6,25
6,98
6,98
7,25
8,25
6,98
6,98
7,98

per persoon €

8,95

spaghetti kant en klaar
gehaktballetjes in tomatensaus
pasta carbonare
kipsaté
kippilav
tete de veau
zuurvlees
goulash
varkensfilet in champignonroomsaus
varkenshaassaté
varkenshaas in honingmosterdsaus
varkenshaas in champignonroomsaus
ravioli in truffel champignonroomsaus
zalmfilet in dille saus
pasta zalm safraan
boeuf a la stroganof
bief in truffelroomsaus

salade
-

griekse kool
gemengde blad salade
broccoli
bloemkool
boontjes
gratin of parijse aardappels
pasta / gemengde rijst

		

Huisregels
Buffetschalen en spiegels dient u schoon terug te
bezorgen binnen vier werk dagen. Schalen en spiegels
ophalen, berekenen wij € 25,-. Bij levering van koude
en warme buffetten buiten de gemeenste Simpelveld,
berekenen wij € 12,50 bezorgkosten bij
een bestedingsbedrag van minder van € 200,-.
Huur servies [per persoon]
Bord, mes en vork
Aankleding tafellakens en kandelaars p.p.
Bord, mes en vork plus schoonmaak
Kop, schotel, lepel
Kop, schotel, lepel met afwas
Gebakbordje met vork
Bediening [per uur]

€ 1,75
€ 1,95
€ 2,95
€ 0,85
€ 0,95
€ 0,75
€ 29,50

Info
Voor informatie graag contact op nemen met Meggie

Traiteur Meggie en Loek
Dorpstraat 16
6369 AM Simpelveld
telefoon 045 5441225
www.slagerijmeggieenloek.nl
info@slagerijmeggieenloek.nl

