
Van Hulzen

CAFETARIA  |  LUNCHROOM  |  CATERINGSERVICE

Vanaf 15 personen grat is  borden en bestek in bruik leen. 

(Zolang de voorraad strekt . )

Verhuur van praattafels  € 7,50 per stuk.

Al  onze voor- ,  hoofd- en nagerechten

komen uit  eigen keuken.

Dorpsstraat 83 
6661 EJ  Elst

0481 - 371918
www.van-hulzen.com

Van Hulzen



Huzarensalade € 6,25 p.p.
Vleessalade, rijk gegarneerd met gevulde eieren, asperges in ham, 

rollade, tomaten en augurken. (vanaf 4 - 5 of 6 personen).

Rosbiefsalade € 7,25 p.p.
Vleessalade, rijk gegarneerd met rosbief, perziken, gevulde eieren, 

asperges in ham, rollade, tomaten en augurken. (vanaf 4 - 5 of 6 

personen).

Zalmsalade € 8,50 p.p.
Vleessalade, overdekt met rode zalm, rijk gegarneerd met gevulde 

eieren, asperges in ham, rollade, tomaten en augurken. (vanaf 4 - 5 

of 6 personen).

Hors d’ Oeuvre € 10,75 p.p.
Vleessalade, met gevulde eieren. Randgarnering: rollade, zalm, haring, 

tonijn, makreel, sardines, tomaten en augurken. (vanaf 4 - 5 of 6 personen).

Vegetarische salade € 7,00 p.p.
Aardappelsalade gegarneerd met gevulde eieren, asperges, noten 

en vruchten. (vanaf 4 - 5 of 6 personen). 

Kipsalade € 8,25 p.p.
Frisse salade met blank kippenvlees, stukjes ananas en perziken, dit 

alles overgoten met een heerlijke cocktailsaus en gegarneerd met 

gevulde eieren. (vanaf 4 - 5 of 6 personen).

Hors d’ Oeuvre Royal Dagprijs
Vleessalade, rijk gegarneerd met o.a. gerookte paling, rode zalm, 

Hollandse garnalen, gerookte forel, krab, haring, tonijn, makreel, 

ardennerham met meloen en rollade. (vanaf 4 - 5 of 6 personen).

Koud
Weekendsalade   € 7,75 p.st.
Vleessalade 1/1 kilo €  7,75 p.st. 
Vleessalade 1/2 kilo € 4,75 p.st. 
Zalmsalade 1/1 kilo € 11,75 p.st. 
Zalmsalade 1/2 kilo € 6,25 p.st.
Vers gebakken wit stokbrood  € 2,50 p.st.
Vers gebakken bruin stokbrood  € 2,50 p.st.
Kruidenboter (v/a 5 pers.)  € 0,75 p.p.
Haring (v/a 10 pers.)  € 3,50 p.p.

Warm 
Indische gehakballetjes (v/a 30 stuks) € 0,80 p.st.
Saté van de Haas (2 stokjes)  € 4,50 p.p.
Kipsaté (2 stokjes)  € 4,00 p.p.
Warme Ham met stokbrood en saus (v/a 10 pers.) € 5,75 p.p.

Koude Borrelhapjes (v/a 50 stuks) € 1,10 p.st.
 Toastje met vleessalade   Toastje met gerookte zalm
 Toastje met filet american  Toastje met ei/rookvlees
 Gevuld eitje  Haring met roggebrood

Warme Borrelhapjes (incl. div. sausjes v/a 20 stuks) € 0,50 p.st.
 Bitterbal  Bami
 Nasi   Kaassouflé
 Kipnuggets  Vlammetjes
 Frikandel  Mexicano

Koude voorgerechten
Kipcocktail (v/a 10 pers.) € 2,80 p.st.
Zalmcocktail (v/a 10 pers.) € 3,75 p.st. 
Hollandse garnalen- cocktail (v/a 10 pers.) € 4,95 p.st.
Vruchtencocktail (v/a 10 pers.) € 2,75 p.st. 
Ardennerham met meloen (v/a 10 pers.) € 2,50 p.st.

Warme voorgerechten
Tomatensoep (v/a 10 pers.) € 3,95 p.p. 
Heldere groentesoep (v/a 10 pers.) € 3,95 p.p. 
Kippensoep € 3,95 p.p.
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