Hapjes, BBQ, Gourmet, Salades en Soepen

http://www.chezfrank.nl

info@chezfrank.nl

Assortiment
Party Hapjes:

Prijs:

Hapjesschaal Royaal: voor 6 personen

€ 25,00

-

Blokjes Sallandse Jong belegen kaas met roomsmaak
Gehaktballetjes koud
Gesneden droge worst
Plakjes slagers leverworst
Chez Frank snackspek
Ardenner worst rolletje met augurk
Plakjes Kip grillworst

BBQ:
BBQ Pakket Royaal Chez Frank (6 stuks vlees pp)
-

€ 8,50 pp

Gemarineerde varkenshaasspies met ui en rode paprika
Gemarineerde Kipspies met ketjap en knoflook
Chez Frank Runderburger
Gemarineerd speklapje
Gemarineerd varkensfiletlapje
Verse BBQ worst met tuinkruiden

Eventueel uit te breiden met:
-

Kinderspies: Spies met slagersfrikandel en kipnuggets
Chez Frank’s Zalmpakketje voor op de BBQ of in de oven.

€ 1,00 per stuk
€ 3,50 per stuk

(Verse Zalmfilet op de huid met verse kruiden en roomboter in folie)

-

Gemarineerde Runderbiefstuk 125 gram
Gemarineerde Biefstukspies 125 gram

-

Verse Provençaalse Kruidenboter (100 gram)
(Verse smeerbare kruidenboter gemaakt van roomboter, knoflook en Provençaalse kruiden)

€ 2,75 per stuk
€ 2,95 per stuk
€ 2,50 per bakje

Salades:
Salades (minimale afname voor 4 personen)
-

Huisgemaakte Pastasalade met zalm

-

Huisgemaakte Aardappelsalade met mosterd en bieslook

-

Huisgemaakte Ceasar Salade Chez Frank style

€ 4,50 pp
€ 4,00 pp
€ 4,00 pp

Gourmet:
Gourmetschaal Royaal (minimale afname voor 4 personen)
-

€ 6,00 pp

Kipspiesjes in ketjap/knoflookmarinade
Gepaneerde gekruide schnitzeltjes
Gemarineerde biefstukjes
Shoarmavlees
Chez Frank mini burgers
Mini speklapjes gekruid
Gehaktschijfjes omwikkeld met spek

Soepen:
-

Verse Hollandse Groentesoep (1 liter)

-

Verste Tomatensoep (1 liter)

-

Verse Erwtensoep met rookworst (1 liter)

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,75

Salades voor op Toast/stokbrood:
-

Verse Filet Americain van biefstuktartaar (150 gram)
Verse Tonijnsalade met rode ui (150 gram)
Verse Kip-Kerrie salade (150 gram)
Verse Ei-Salade met bieslook (150 gram)

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Verse Provençaalse Kruidenboter (100 gram)
(Verse smeerbare kruidenboter gemaakt van roomboter, knoflook en Provençaalse kruiden)

€ 2,50

Bestellen kan via mail of website:
info@chezfrank.nl

http://www.chezfrank.nl

Betaling bij aflevering PIN of Contant

