
Cateringspecialisten

Catering Zaamslag. 
Specialist in hapjesschotels, 

barbecue en buffetten voor 
ieder soort feestje.

Catering Zaamslag



Ideaal voor ieder soort feestje!

Heeft u binnenkort een feestje? 
Met onze cateringservice zet u 
gegarandeerd iets lekkers op tafel...

Van hapjesschotels tot complete buffetten
Wij hebben een gevarieerd cateringassortiment. Van heerlijke hapjesschotels tot 
complete koude/warme buffetten. Wij kunnen onze service dus exact afstemmen op 
uw wensen en uw feestje.

Alles wordt ambachtelijk gemaakt
Bijzonder aan onze producten is dat wij alles ambachtelijk maken in eigen keuken. Met 
de lekkerste en meest verse ingrediënten. Daarmee zet u niet alleen variatie, maar ook 
gegarandeerd iets lekkers op tafel.

Wij adviseren u graag
Heeft u binnenkort een feestje? Wij helpen u graag bij het samenstellen van de 
catering, zodat u uw gasten verrast met de lekkerste huisgemaakte producten van 
Catering Zaamslag. 

Bestellen
Wilt u een offerte? Geen probleem. U kunt aangeven wat uw wensen zijn en wij 
maken voor u een offerte. Graag zien wij uw bestelling vroegtijdig tegemoet om er 
alle aandacht aan te kunnen geven en teleurstellingen te voorkomen.

De cateringservice van Slagerij John Geelhoedt is ideaal wanneer u een feestje heeft en 
voor een grotere groep iets lekkers op tafel moet zetten. Met onze cateringservice wordt
alles voor u geregeld en heeft u er zelf geen werk van. 
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Koude gerechten 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Achterham met asperges 
 • Zaamslags ovenspek met mosterd 
 • Serranoham met meloen 

Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 • Pastasalade 
 
Warme gerechten 
 • Zaamslagenaartjes met saus 
 • Gegrilde spareribs 
 • Varkenshaas in saus 
 • Krieltjes 
 
Bijgerecht 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter 

Vanaf 15 personen  
Per persoon 

 • Brunchsalade 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Boeren achterham met asperges 
 • Serranoham met meloen 
 •  Gebraden drumsticks
 • Gevulde tomaat met vissalade 
 • Gevulde peren en perziken 
 •  Vers afgebakken stokbrood,  

kruidenboter en  
3 toastsalades (naar keuze)

Vanaf 10 personen  
Per persoon

 • Brunchsalade 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Serranoham met meloen 
 • Vleeswaren-mix  
 • Gebraden drumsticks 
 • Stuk grove of fijne paté 
 •  Vers afgebakken stokbrood,  

kruidenboter en   
3 toastsalades (naar keuze) 

Vanaf 10 personen  
Per persoon

Koude gerechten 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Gevulde wraps met zalm, kruidenkaas en sla 
 • Gevulde wraps met Zaamslags ham, beenhamsaus en sla 
 • Serranoham met meloen 
 • Visschotel 

Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 
Warme gerechten 
 • Drumsticks 
 • Kipsaté met pindasaus 
 • Varkensrollade in saus (naar keuze) 
 • Aardappelgratin  
 • Gekruide rijst 
 
Bijgerecht 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter

Vanaf 15 personen  
Per persoon

Zaamslag

Steenovens ‘t Veer

De Griete

Overheerlijke buffetten

29,5025,00

18,50 15,00



Warm voorgerecht 
 • Groente- of tomatensoep 
 
Hapjes assortiment 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Achterham met asperges 
 • Rookvlees met kruidenkaas 
 • Serranoham met meloen 
 • Pepercervelaat met frisse salade 
 • Diverse wraps 
 
Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 • Pastasalade 
 
Warme gerechten 
 • Gebraden drumsticks 
 • Gegrilde spareribs 
 • Babi Pangang 
 • Krieltjes 
 • Nasi 
 
Bijgerecht 
 • Luxe slamix 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter 
 

Vanaf 15 personen  
Per persoon

Diverse stamppotten
 • Hutspot 
 • Rode kool 
 • Witlof 
 
Diverse vleesgerechten
 • Rookworst 
 • Gebraden gehaktballetjes in jus 
 • Boeuf Bourguignon 
 • Gebakken spekjes 
 
Overig
 • Stoofpeertjes 
 • Verse ananas 
 • Mosterd
 

Vanaf 20 personen  
Per persoon

Reuzenhoek

Stamppotten Buffet
Koude gerechten 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Gevulde tomaatjes met vissalade 
 • Serranoham met meloen 
 
Hapjes assortiment 
 • Pepercervelaathoorntje 
 • Grootmoeders eitje 
 • Ham-asperge rolletje 
 • Diverse wraps 
 
Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 
Warme gerechten 
 • Gebraden kippenpoten 
 • Gegrilde spareribs 
 • Kipsaté in pindasaus 
 • Krieltjes 
 • Gekruide rijst 
 
Bijgerecht 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter
 

Vanaf 15 personen  
Per persoon

Slagerij Geelhoedt Buffet

25,00

Koude gerechten 
 • Onze bekende huisgemaakte gevulde eitjes 
 • Gevulde tomaatjes met vissalade 
 • Serranoham met meloen 
 • Gevulde peren en perziken  
 • Diverse wraps 
 
Salades 
 • Brunchsalade 
 • Scharrelsalade 
 • Pastasalade 
 
Warme gerechten 
 • Warme beenham 
 • Gegrilde spareribs 
 • Warme kip in saus (naar keuze)
 • Krieltjes 
 • Gekruide rijst 
 
Bijgerecht 
 • Vers afgebakken stokbrood 
 • Kruidenboter
 

Vanaf 15 personen  
Per persoon

Bourgondisch Buffet

25,00

Borden en bestek 
(inclusief afwas) 

17,50

27,50
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Afleveren buffet

Het moment waarop wij een buffet afleveren, wordt 
altijd in overleg met u gedaan. Onze gerechten leveren wij 
kant-en-klaar af. Dit houdt in dat de koude gerechten/
hapjes worden voorzien van opscheplepels of eventueel 
ander toebehoren. De warme gerechten worden warm 
afgeleverd in een chafing dish of in warmteboxen.

Wij stellen het buffet al voor u op, zodat u en uw gasten daar zelf niets meer aan hoeven te doen. U hoeft alleen 
tafelruimte beschikbaar te stellen.  Heeft u niet genoeg tafelruimte? Geen Probleem! Wij hebben extra tafels in verhuur 
of bruikleen. Om het echt helemaal gemakkelijk voor u te maken kunnen wij ook borden en bestek verzorgen.  
Onze doelstelling is om onze gerecht zo vers mogelijk bij u af te leveren, om zo een hoge kwaliteit te behalen. 

Verzorgen van 
een buffet

Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij het buffet serveren 
aan u en uw gasten. Indien mogelijk nemen wij zelf tafels 
mee om het buffet op te presenteren. Vanaf deze tafels 
zullen wij de gerechten (zowel warm als koud) opscheppen 
en uw gasten te woord staan. Het bijvullen van de schalen 
en het stokbrood doen wij dan uiteraard ook. 

Personeel
30-50 personen:   

2x bedieningsmedewerkers

51-70 personen:   

3x bedieningsmedewerkers

Meer dan 71 personen:  

4x bedieningsmedewerkers

Prijzen
Maandag t/m zaterdag:   

€50,- per bedieningsmedewerker

Zondag:     

€75,- per bedieningsmedewerker

Deze prijzen gelden ook voor het  

serveren van hapjes en/of tapas. 
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Voor alle hapjes geld een  

minimale afname van 8 stuks.

Rugzakje
Rauwe ham gevuld met paté     

Pepercervelaat rolletje
Pepercervelaat gevuld met  
farmersalade

Grootmoeders eitje
Stukje gekookte ei, verpakt  
in ambachtelijk rookvlees

Ham-monchou rolletje
Heerlijke achterham gevuld  
met monchou

Geldbuideltje
Ambachtelijk rookvlees  
gevuld met paté

Boterhamworst rolletje
Augurk opgerold in  
boterhamworst

Gevuld eitje
Een echt klassiek gevuld eitje

Zaamslagenaartje
Gehaktballetje uit eigen keuken

Frisse  serranoham
Een spiesje met serranoham 
en meloenbolletjes

Filet taartje
Ragoutbakje bedekt met een 
toef heerlijke filet Americain

Komkommer met een toef
Komkommerschijfje met een  
toef filet Americain 

Rosbief rolletje
Rosbief opgerold met pesto  
en rucola 

Luxe ham rol
Rauwe ham opgerold  
met pesto en rucola 

Mozzarella spiesje
Spiesje met mozzarella,  
tomaat en basilicum

Ham-asperge rolletje
Kleine asperges gerold in  
kloosterham 

Gevuld tomaatje
Tomaatje gevuld met Noordzee-, 
 ei- of farmersalade

Kipsaté spiesje
Klein spiesje met gegaarde kipsaté  
en een lekkere marinade

Gevulde wraps
 • Kipfilet, pesto, sla
 • Zaamslagse ham, beenhamsaus, sla
 • Zaamslagse ham, kruidenkaas, sla
 • Gerookte zalm, kruidenkaas. sla
 • Rosbief, filet American, Parmezaanse kaas

Prijs per stuk

1,20

Diverse lekkere hapjes en wraps
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Onze overheerlijke hapjesschotels

 • Grillworst
 • Grillworst met kaas
 • Kookworst
 • Leverworst
 • Blokjes kaas
 • Zaamslagenaartjes
 • Boerenmetworst
 • Gehaktbrood

60 hapjes voor

 • Mini-kipsateetjes
 • Gevulde eitjes
 • Rugzakjes
 • Luxe gevulde wraps ( 2 soorten)
 • Pepercervelaat rolletjes
 • Zaamslagenaartjes
 • Grootmoeders-eitjes
 • Ham-asperge rolletjes
 • Boterhamworst rolletjes

75 hapjes voor

 • Ovenspek
 • Gehaktbrood
 • Mini-kipsateetjes 
 • Ham-asperge rolletjes
 • Pepercervelaat rolletjes
 • Blokjes kaas
 • Geldbuideltjes

50 hapjes voor

 • Gevuld snoeptomaatjes
 • Luxe gevulde wraps ( 2 soorten)
 • Rugzakjes
 • Gevulde eitjes
 • Grootmoeders eitjes
 • Mini-kipsateetjes
 • Zaamslagenaartjes
 • Boeren-ei salade in een glaasje
 • Luxe hamrolletjes

Prijs per persoon

Hapjesschotel Geelhoedt

Hapjesschotel Zaamslag

Hapjesschotel Slagertje

Hapjesschotel feest

32,50

82,50

42,50

10,00

Minimaal vanaf 6 personen

Meat the little bun and more
Main Course
• Mini- broodjes met:
 Heelgoed burger
 Pulled pork bun met coleslaw
 Chicken Shoarma
 Sparerib-meat

Appetizers
• Chicken wings
• Zaamslagenaartjes
• Mini wraps

25,00

Prijs is inclusief
Borden, bestek, servetten, sausjes, chips 
en 2x bedieningsmedewerkers. De 
duur is 2 uur vanaf afgesproken tijd. 
Minimum aantal personen is 20.

Prijs per persoon
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 • Pain d’Ardenne
 •  Blokjes ovenspek met  

boerinnen-mosterd
 • Kipsateetjes
 • Droge worst
 • Serranoham
 • Gehaktbrood
 • Blokjes kaas
 • Zaamslagenaartjes

Prijs per persoon

 •  Blokjes ovenspek met  
boerinnen-mosterd

 • Kipsateetjes
 • Droge worst
 • Gehaktbrood
 • Zaamslagenaartjes 
 • Blokjes kaas
 • Pain d’Ardenne
 • Serranoham
 • Slagers achterham
 • Huisgemaakte rauwe ham

Prijs per persoon

 •  Pain d’Ardenne
 •  Blokjes ovenspek met boerinnen-mosterd
 •  Kipsateetjes
 •  Droge worst
 •  Serranoham
 •  Gehaktbrood
 •  Blokjes kaas
 •  Zaamslagenaartjes
 •  Knapperige stokbroden,  

kruidenboter en 3 toast salades 
naar keuze.

Prijs per persoon

Tapasschotel Geelhoedt Tapasschotel + Charcuterie

Tapasschotel + smeersels + stokbrood

7,50
10,00

Minimaal vanaf 6 personen Minimaal vanaf 6 personen

Minimaal vanaf 6 personen

Hapklare tapasschotels

Appetizers
• Caprese spiesjes
• Serranoham met meloen
• Mini wraps

Main Tapas
• Gevulde tomaatjes
• Charcuterie sortie
• Mini quiche
• Pastasalade
• Stokbrood met
  smeersels
• Gegrilde spareribs
• Mini broodje met 
 Heelgoed BBQ-burger
• Gekruide krieltjes

Prijs is inclusief
Bestek, borden en servetten.

10,00

25,00

Tapas diner

Minimaal vanaf 20 personen

Prijs per persoon
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Alles voor een geslaagde barbecue

BARBECUEAssortiment

Ook dit jaar hebben we weer de  “Express-
pakketten”. Dit zijn 6 speciaal, door ons team, 
geselecteerde pakketten en worden geleverd 
vanaf 10 personen. De BBQ-Express van 
Slagerij John Geelhoedt is op basis van de All-in 
formule. Wat kunt u allemaal verwachten: 
- Barbecuevlees
- Salades
- Sauzen
- Stokbrood en kruidenboter. 

Het vlees, de salades en sauzen  
worden geleverd in een koelbox. 

De Express All-in formule: 
- Gebruik barbecue
- Gasfles
- Stevige kunststof borden
- Stevig kunststof bestek
- Servetten
- Draaitangen
- Opscheplepels

Gratis gebracht en gehaald (straal 10km)  
en de BBQ hoeft u niet schoon te maken. 

Naast onze Express-pakketten, hebben  
we natuurlijk ook onze reguliere pakketten.
U kunt ook zelf een pakket samenstellen  
door een keuze te maken uit ons ruime  
BBQ- assortiment. Heeft u vragen, dan kunt  
u ons altijd mailen, bellen of langskomen. 
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 •  BBQ-worst
 •  BBQ-hamburger
 •  Slagers shaslick
 •  Portie saté
 •  Brunch-,  kartoffel-, komkommersalade
 •  Knoflook-,  zigeuner-,  satésaus
 •  Stokbrood en kruidenboter

Prijs per pakket

 •  Rundvlees hamburger
 •  Spareribs
 •  Kiphouthakkerssteak
 •  Rundersteak
 •  Varkenshaassatéstok 
 •  Brunch-,  kartoffel-,  komkommersalade
 •  Knoflook-,  zigeuner-,  satésaus
 •  Stokbrood en kruidenboter

Prijs per pakket

 •  Slagers shaslick
 •  Gemarineerde karbonade
 •  Spareribs
 •  Portie saté
 •  BBQ-worst
 •  Brunch-,  kartoffel-,  komkommersalade
 •  Knoflook-,  zigeuner-,  satésaus
 •  Stokbrood en kruidenboter

Prijs per pakket

 •  BBQ-hamburger
 •  BBQ-worst
 •  Spareribs

Prijs per pakket

12,00

17,00

16,00

4,00

Lekker en compleet onze BBQ pakketten!

BBQ Populair

BBQ Bourgondisch

Alleen vlees compleet 7.00

Alleen vlees compleet 12.00

BBQ de Luxe

BBQ Kids

Alleen vlees compleet 11.00
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 •  Portie saté
 •  BBQ-worst
 •  BBQ-hamburger
 •  Drumstick
 •  Brunch-,  kartoffel-,  komkommersalade
 •  Knoflook-,  zigeuner-,  satésaus
 •  Stokbrood en kruidenboter
 •  All-in formule

Prijs per persoon

 •  Varkenshaassaté 
 •  Rundersteak
 •  Kiphouthakkerssteak 
 •  Spareribs 
 •  BBQ-worst
 •  Brunch-,  kartoffel-,  komkommersalade
 •  Knoflook-,  zigeuner-,  satésaus
 •  Stokbrood en kruidenboter
 •  All-in formule

Prijs per persoon

 •  20 Porties saté
 •  20 BBQ hamburgers
 •  20 BBQ-worsten
 •  20 Gemarineerde speklapjes
 •  20 Spareribs
 •  Brunch-,  kartoffel-,  komkommersalade
 •  Knoflook-,  zigeuner-, c ocktail-,  satésaus
 •  Stokbrood en kruidenboter
 •  All-in formule

Prijs per pakket

 •  Slagers shaslick
 •  Slagers hamburger
 •  Gemarineerde speklap
 •  BBQ-worst
 •  Gemarineerde filetlapje
 •  Brunch-,  kartoffel-,  komkommersalade
 •  Knoflook-,  zigeuner-,  satésaus
 •  Stokbrood en kruidenboter
 •  All-in formule

Prijs per persoon

 • 13 Porties saté
 • 13 Rundersteaks
 • 13 BBQ-worsten
 • 13 Slagers shaslicks
 • 13 Spareribs
 • 13 Slagershamburgers
 • 13 Scampi-spiezen
 • 13 Gemarineerde kipfilets 
 • Brunch-,  kartoffel-,  komkommersalade
 • Knoflook-,  zigeuner-,  cocktail-,  satésaus
 • Stokbrood en kruidenboter
 • All-in formule

Prijs per pakket

15,00

18,50

350,00

17,00

380,00

BBQ Express 1

BBQ Express 3

Express groepspakket Casual

Vanaf 10 personen

Vanaf 10 personen

Voor 25 personen

BBQ Express 2

Express groepspakket Royaal

Vanaf 10 personen

Voor 20 personen
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 •  15 Entrecôtes ±(125gram)
 •  15 Slagers hamburger
 •  15 Grillhaasjes
 •  15 Spareribs
 •  15 Lamskoteletten
 •  15 Pulled pork
 •  Brunchsalade
 •  Pastasalade
 •  Coleslaw
 •  Slamix met tomaten en komkommers 
 •  Dutch Crew Alabama Sauce
 •  Dutch Crew Kansas City Sauce
 •  Dutch Crew Memphis Sauce
 •  Hamburgerbroodjes
 •  Pulled Pork broodjes
 •  Stokbrood en kruidenboter
 •  All-in formule

Prijs per pakket 500,00

GroepspakketExclusief
Voor 20 personen

Buiten eten is 
een feest!

Onze BBQ-pakketten, 
Lekker en Compleet

Hoe fijn is het om tijdens een zonnige dag te genieten 
van een hapje, een drankje, goed gezelschap en de 
geur van vers gegrild vlees op de barbecue. Buiten 
eten is een feest! Als barbecuespecialist  hebben wij 
een zeer compleet aanbod lekkere producten en 
specialiteiten voor de barbecue. Wij kunnen u alles over 
de bereiding van het vlees vertellen, maar we geven u 
ook graag enkele tips om uw barbecue op eenvoudige 
wijze nog aantrekkelijker te maken. Want met de 
juiste sfeer, smaakt buiten alles naar meer. Met ons 
uitgebreide barbecue-assortiment kunt u naar wens 
uw eigen barbecue samenstellen. Alle producten zijn 
van ambachtelijke kwaliteit en supermals. Vertrouwde 
kwaliteit van Slagerij John Geelhoedt!

De barbecuepakketten van Slagerij John Geelhoedt 
zijn lekker en compleet. Wij hebben voor elke smaak 
en in elke prijsklasse een compleet 
pakket. Lekker handig. Wilt u zelf 
een pakket samenstellen of heeft 
u speciale wensen, dan kunt u 
daarvoor altijd bij ons terecht. Wij 
zorgen er samen met u voor dat 
wij uw wensen vertalen naar de 
lekkerste producten voor een 
geslaagde barbecue.
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BBQ-feestje op maat: 
Slagers komen bakken!

Lekker relaxed BBQ-en met een groot 
aantal gasten? Naast de verschillende BBQ-
pakketten kunt u, als extra service, ook onze 
slagers het vlees voor u laten bereiden.

De slagers voorzien u en uw gasten van de 
lekkerste stukjes gegrild vlees, ook zorgen 
ze dat de salades, sauzen en stokbrood 
verzorgd/bijgevuld worden. Een BBQ duurt 
ongeveer 2 uur. Wij zullen ongeveer 3 uur 
lang aanwezig zijn om de BBQ’s op te bouwen 
en alles weer op te ruimen.

BIJ EEN BBQ-PAKKET VANAF € 380,00
KUNT U DE SLAGERS MEE BESTELLEN.

Wilt u gebruik maken van onze relax-modus, dan hebben we hier de volgende regels:

RELAX
Modus

Personeel
Tot 30 personen:   
Komen er altijd 2 slagers mee

31 tot 50 personen:   
Komen er altijd 3 slagers mee

51 tot 80 personen:  
Komen er altijd 4 slagers mee
81 en meer of in overleg.

Prijzen
Maandag t/m zaterdag:   
€50,- per slager

Zondag:     
€75,- per slager
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Vergeet een BBQ-feestje zoals u die gewend bent, 
want wij van Catering Zaamslag willen u graag 
kennis laten maken ons BBQ-Diner!

De bedoeling van ons BBQ-Diner is dat u zelf helemaal 
niets hoeft te doen. U kunt lekker genieten van eten, 
drinken en uw gezelschap. Het BBQ-Diner bestaat uit 
verschillende gangen en deze gaan wij voor u uitserveren. 
Zelf hoeven u en uw gasten dus niets te doen. Borden 
en bestek nemen wij ook mee. Uiteraard kunt u gebruik 
maken van de voorgestelde menu’s, maar u kunt deze 
ook zelf samenstellen. Bij interesse is het mogelijk een 
offerte op maat te ontvangen.

Wij zorgen voor het eten en u zorgt voor de drank en 
de locatie. Doordat wij verschillende BBQ’s gebruiken, 
onder andere een Yakiniku en ook werktafels meenemen, 
hebben wij veel ruimte nodig. Heeft u geen locatie, dan 
kunnen wij de volgende gelegenheden adviseren.
Wij adviseren o.a. La Marteau, gelegen bij de Steenovens 
en Café de Griete, tussen Zaamslag en Terneuzen.

Wij verzorgen 
een BBQ-Diner 
vanaf 25 personen. 

Prijzen starten 
per persoon vanaf

•  Prijzen zijn inclusief; porseleinen borden 
en bestek, huur BBQ’s, kolen, pellets, gas, 
bedieningsmedewerkers, schoonmaak.

•  De duur van het BBQ-Diner zal  
2 uur bedragen, zodat u rustig kan  
eten en genieten.

Uiteraard kunt u wisselen van gerecht, zodat u het perfecte menu kunt 
samenstellen. Deze menu’s zijn inclusief: salades, sausjes, brood en boter. 

Deze worden na de eerste gang op tafel gezet.

Wij hebben drie menu’s samengesteld.

BBQ-Diner

 •  De Heelgoed BBQ-burger de luxe
 •  BIG kipsaté speciaal
 •  Pulled pork bun met coleslaw

Prijs per pakket

 •  Varkenshaasspies de luxe
 •  Runder entrecôte
 •  Gebraden kippenpoot

Prijs per pakket25,00 30,00

25,00

BBQ-Diner A BBQ-Diner B BBQ-Diner C

RESERVEER
UW BBQ-DINER  

TIJDIG OM  
TELEURSTELLING  
TE VOORKOMEN.

 •  De Heelgoed BBQ-burger de luxe
 •  Sparerib
 •  Varkens entrecôte 
 •  Scampi

Prijs per pakket 32,50



 • Biefstuk
 • Schnitzel
 • Kipfilet
 • Gourmetreepjes
 • Hamburger
 • Slavink
 • Gourmetworstje
 • Ontbijtspek

Per persoon

 • Biefstuk
 • Varkenshaas
 • Kipfilet
 • Saté
 • Diverse balletjes

Per persoon

 • Biefstukreepje
 • Varkensreepjes
 • Kippenreepjes 
 • Shoarma
 • Saté
 • Balletjes

Per persoon

 • Kogelbiefstuk
 • Varkenshaas
 • Kipfilet
 • Gourmetreepjes
 • Hamburger
 • Slavink
 • Gourmetworstje
 • Ontbijtspek
 • Saté
 • Shoarma.

Per persoon

 • Kogelbiefstuk
 • Varkenshaas
 • Kalkoenbiefstuk
 • Kipfilet
 • Saté
 • Diverse balletjes

Per persoon

Gourmet Populair

Fondue Populair

Wok

Gourmet de Luxe

Fondue de Luxe

8,75

8,75

8,75

11,00

11,00

Onze overheerlijke gourmet en fonduepakketten

Een lekkere en makkelijke aanvulling op uw gourmet- of fonduevlees bestaande uit:

 • Scharrelsalade
 • Brunchsalade
 • 3 sausjes
 • Brood en kruidenboter

Per persoon 6,00

Bijpakket
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Terneuzensestraat 21, 4543 BM Zaamslag
Telefoon algemeen:  (0115) 43 13 78

Telefoon/WhatsApp Kaylee: 06 51 41 85 85 
info@slagerijgeelhoedt.nl

www.cateringzaamslag.nl, www.slagerijgeelhoedt.nl

Zaak vol Smaak  Cateringspecialist
Slagerij John Geelhoedt

Gedurende het hele jaar kunnen 
barbecue producten worden besteld.* 

* Buiten het zomerseizoen te bestellen vanaf 6 personen.

Catering Zaamslag


