Bestellijst 2019
januari 2019 - prijswijzigingen voorbehouden

plate's

xxl / pizza's

Plate’s
aantal prijs
Macaroni saus, ham, ei
7,95
Spaghetti saus, ham, ei
7,95
Nasi 2 stokjes saté, saus, ham, ei
8,75
Bami 2 stokjes saté, saus, ham, ei
8,75
Kipkluifjes friet, saus
6,60
Plate’s met verse friet, salade, saus
• geb. aardappelen i.p.v. friet
+ 1,00
• boontjes / rode kool / worteltjes*
+ 0,50
• champ. - ui - paprika / spek*
+ 1,00
Schnitzel
9,80
Zigeunerschnitzel
10,20
Kogelbiefstuk
10,75
Scholfilet
10,25
Spare-rib
10,50
Kipsaté
10,60
Haassaté
11,60
Gyros
9,00
Shoarma
9,00
Royals friet met topping keuze uit:
7,95
Rotterdam (o.a. kipshoarma, kaas, knofl.s.)
7,95
Athene (o.a. gyros, rode ui, kaas, komkom.)
7,95
Brussel (o.a. stoof, spek, bosui)
7,95
Cancus (o.a. bonen, mais, nacho's)
7,95
Vega (o.a. vega kip, vegansaus, tomaat)
Overig
Maaltijdsalade koude kip
5,75
Maaltijdsalade tonijn
5,75
Portie rauwkostsalade
2,60
Pistolet + kruidenboter
1,40
Kindermenu
4,50

totaal

* doorhalen wat niet van toepassing is

hapjes / salades

pr. p.h. totaal
0,65
0,95
0,75
1,80

Stokbrood
aantal pers.
Stokbrood gesneden/ongesneden		
Uienstokbrood		
Kruidenboter		

pr. p.s. totaal
1,50
2,00
1,40

Salades v.a. 6 personen
Gemengde sla (div. slasoorten, tomaat, ei,

pr. p.p. totaal

2,50
Ei
3,25
Kartoffel
3,25
Huzaar
3,95
Kip-kerrie
4,25
Waldorff
4,10
Zalm
4,95
Pastasalade Kip / Tonijn *
3,50
* doorhalen wat niet van toepassing is
Bestellen 4 werkdagen voor levering, indien gewenst bezorgd
rode ui, pijnb.pitjes, croutons, dressing apart)

aantal

aantal

prijs
3,35
3,95
3,95
3,95
4,05
4,35
4,30
4,55
4,55
4,65
prijs

totaal

totaal

3,75
6,00
7,75
7,75

8,25
7,75
7,25
8,75
9,75

* doorhalen wat niet van toepassing is

Borrelhapjes
aantal pers.
Warme hapjes - per stuk		
Koude hapjes - per stuk		
Balletjes in satésaus / warme saus*		
Saté los + saus (min. 30 stokjes)		

aantal pers.

XXL
Frikandel XXL
Frikandel XXL Fritessaus
Frikandel XXL Ketchup
Frikandel XXL Curry
Frikandel XXL Warme saus
Frikandel XXL Satésaus
Frikandel XXL Joppiesaus
Frikandel XXL Speciaal Ketchup
Frikandel XXL Speciaal Curry
Frikandel XXL Oorlog
Pizza versgebakken
dagelijks tussen 16.oo - 20.00 uur
Pizza Bambino
Pizza Margherita
tomaat, kaas
Pizza Hawaï
tomaat, kaas, ananas, ham
Pizza Quattro Stagione
tomaat, kaas, ham, salami,
paprika, champignons
Pizza Shoarma
shoarma, kaas en saus
Pizza Vegetaria
tomaat, kaas, groenten
Pizza Salami
tomaat, kaas, salami
Pizza Hugo
tomaat, kaas, kip, ui, paprika, saus
Pizza Fruti di Mare
tomaat, kaas, div. soorten vis

buffetten

koud-buffet v.a. 15 personen
aantal pers. pr. p.p. totaal
Huzarensalade, zalmsalade, kartoffelsalade, waldorffsalade, eiersalade,
meloen met ham, quiche, zoute
haring, stokbrood, minibroodjes,
kr.boter, pesto/tapenade, bavarois
15,00
koud+warm-buffet v.a. 15 pers.
aantal pers. pr. p.p. totaal
Als koud-buffet met extra: kip-saté
+ saus, nasi, balletjes in warme saus
20,00
Hugo-salade
aantal
prijs
totaal
6 verschillende saladesoorten op
1 schaal, voor ca. 8 personen
32,50
servies
aantal pers. pr. p.p. totaal
Disposable bord + bestek
0,25
* doorhalen wat niet van toepassing is
Bestellen 4 werkdagen voor levering, indien gewenst bezorgd
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Tel:

Middenweg 544 • 1704 BP Heerhugowaard • Tel. 072 57 112 67 • info@snackeethuishugo.nl • www.snackeethuishugo.nl
Woensdag t/m zondag geopend, ma & di gesloten. Zie voor openingstijden onze website. * Vrijdag t.b.v. middaglunch bestellen? Vóór 11.00 uur a.u.b!

