
Naast de salades leveren wij ook:   
l  Diverse soepen 
l  Diverse dranken 
l  Sate kip/haas
l  Kleine balletjes gehakt 
l  Kippepootjes

Indien gewenst maken we ook salades naar uw keuze.
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Croissanterie de Snor   
Bergpolderplein 10
(Gelegen aan de Kleiweg)
3051 GA Rotterdam

Fax: 010 - 418 82 34
Bestellijn:  010 - 461 22 23

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag : 6:00 t/m 17:00 uur
Zaterdag  : 5:00 t/m 17:00 uur
Zondag  : levering op zondag in overleg 

hét adres voor uw 
salades & thuiscatering

Thuiscatering service   
Voor de complete verzorging van uw feest:
l  Een medewerker van de thuiscatering is van het begin tot het einde  
 aanwezig;
l  Alles voor het buffet wordt klaar gezet;
l Tijdens het feest worden de hapjes en drankjes verzorgd door één   
 van onze medewerkers;
l  Na het feest wordt alles opgeruimd, alle zorg wordt u uit handen   
 genomen, zodat u kunt genieten van uw feest of evenement.

Thuiscatering
Meer genieten van uw eigen feest, 
voor minder dan u denkt!

U geeft een feest omdat u wat te vieren heeft. Iedereen heeft het naar 
zijn zin... behalve u. Want als gastheer/gastvrouw bent u constant in de 
weer om uw gasten van hapjes en drankjes te voorzien.

Dat kan anders. Als u de catering aan ons uitbesteedt, heeft u de 
handen vrij om zoveel u wilt met u gasten te bespreken en te genieten 
van het feest. Met onze thuiscatering wordt het feest dat u geeft pas 
echt UW feest!

Een perfect verzorgd feest. En alle gelegenheid om zelf van uw feest te 
genieten. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden en bel voor een 
geheel vrijblijvende offerte: 010 - 461 22 23

Tip!
Informeer ook eens naar de mogelijkheden voor een compleet
verzorgd ontbijt. 010 - 461 22 23



 Huzarensalade 

 Kipsalade . 

 Vissalade 

Huzarensalade
Vleessalade
l  Vers fruit: aardbeien, druiven, kiwi, meloen
l  Div. vleessoorten: paté, grilham, ardennerham, fricandeau
l  3/5 personen  € 42,50
l 8/10 personen  € 60,00

Vissalade
Zalmsalade
l  Vers fruit: aardbeien, druiven, kiwi, meloen
l  Div. vissoorten: gerookte zalm, paling, garnalen
l  3/5 personen  € 52,50
l 8/10 personen  € 70,00

Meloen/ardennerham salade
Vleessalade
l  Vers fruit: aardbeien, druiven, kiwi, meloen
l  Ardennerham, meloen
l  3/5 personen  € 50,00
l 8/10 personen  € 65,00

Kipsalade
Vleessalade
l  Vers fruit: aardbeien, druiven, kiwi, meloen
l  Gegrilde kipfilet
l  3/5 personen  € 45,00
l 8/10 personen  € 60,00

Schaal met gesorteerde luxe snacks
l  Zalm, paling, brie, filet, balletje gehakt
l  25 stuks per schaal  € 25,00
l 50 stuks per schaal  € 50,00

Franse kaasschotel
l  Brie, camembert, rambol, boursin, peperkaas, port salut
l Gegarneerd met vers fruit
l  per schaal  € 42,50

PrijsSalades
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 Meloen/Ardennerham salade 

 Schaal met gesorteerde luxe snacks 

 Franse kaasschotel 

Feta salade  € 7,25
l  Luxe slamix, tomaat, komkommer, pijnboompitten, 
 augurk en dressing

Tonijn salade  € 7,25
l  Luxe slamix, tomaat, komkommer, pijnboompitten, 
 augurk en dressing

Mozzarella salade  € 7,25
l  Luxe slamix, tomaat, komkommer, pijnboompitten, 
 augurk en dressing

Kipsalade met honingmosterd dressing € 7,25
l  Luxe slamix, tomaat, komkommer, pijnboompitten
 en augurk

1-persoons vleessalade  € 7,25
l  ham/paté/ fricandeau/ vers fruit en rundvleessalade

1-persoons vissalade  € 8,75
l  paling/ zalm/ garnalen/ vers fruit en zalmsalade

* incl. Stokbrood, pistolet of zacht bruin/wit broodje aangeven bij bestelling!

Prijs1-persoonssalades*


