
  

Marc Emmink Catering & 
events 

Industrieweg 5 

Meppel 

 
Tel: 0522-241145 

E-mail: info@marcemmink.nl 

 Salades:  Huisgemaakte opgemaakte salades van Marc  Emmink Catering 

 Huzarensalade  

Huisgemaakte huzarensalade gegarneerd met heerlijke vleeswaren en rauwkosten.    

____  Schaal 2 tot 4 personen   Φ  13,00  

____  Schaal 5 tot 7 personen   Φ  24,95  

____  Schaal 8 tot 10 personen  Φ  36.50  

 Zalmsalade 

Huisgemaakte Zalmsalade met huis gerookte zalm, gegarneerd met diverse soorten 
gerookte vis en rauwkost    

____  Schaal 2 tot 4 personen   Φ  16.35  

____  Schaal 5 tot 7 personen   Φ  31.20  

____  Schaal 8 tot 10 personen  Φ  44.55 

Aardappelsalade 

Huisgemaakte aardappelsalade met aardappel, uien, paprika en augurken. Gegarneerd 
met gegrilde groenten, mozzarella en rauwkosten.    

____  Schaal 2 tot 4 personen   Φ  12,70  

____  Schaal 5 tot 7 personen   Φ  24.25  

____  Schaal 8 tot 10 personen  Φ  34.,65 

Kip/kerriesalade 

Huisgemaakte kip/kerriesalade met kip, fruit, ui en augurk. Gegarneerd met kippro-
ducten, vers fruit en rauwkost.    

____  Schaal 2 tot 4 personen   Φ  14.85  

____  Schaal 5 tot 7 personen   Φ  28.35  

____  Schaal 8 tot 10 personen  Φ  40,50 

Waldorffsalade 

Huisgemaakte waldorffsalade met knolselderij, wortel, fruit en walnoten. Gegarneerd 
met vers fruit en rauwkosten    

____  Schaal 2 tot 4 personen   Φ  14.85  

____  Schaal 5 tot 7 personen   Φ  28,35  

____  Schaal 8 tot 10 personen  Φ  40,50 

Tonijnsalade 

Huisgemaakte tonijnsalade met tonijn, aardappels, olijven, uien, tomaat en augurken. 
Gegarneerd met diverse soorten gerookte vis en rauwkost    

____  Schaal 2 tot 4 personen   Φ  16,35  

____  Schaal 5 tot 7 personen   Φ  31,20  

____  Schaal 8 tot 10 personen  Φ  44,55 

 

Salades:  Huisgemaakte  salades van Marc  Emmink Catering geserveerd in 
schalen te bestellen per kg. 

____  Pastasalade (vega)    Φ   7,95 p/kg 

____  Pastasalade kip    Φ   9,95 p/kg 

____  Pastaslade tonijn   Φ  10,75 p/kg 

____ Salade van gegrilde groente  Φ  11,95 p/kg 
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            Borrelbuffet “Klasiek” € 12,50 
  Het borrelbuffet is samengesteld om gezellig te borrelen met 
  een klein hapjes erbij. Daardoor kan het borrelbuffet niet          
gezien worden als maaltijd vervangend buffet. 
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            Borrelbuffet “Heerlijk” € 13,95 
  Het borrelbuffet is samengesteld om gezellig te borrelen met 
  een klein hapjes erbij. Daardoor kan het borrelbuffet niet          
gezien worden als maaltijd vervangend buffet. 

            Borrelbuffet “Culinair” € 15,95 
  Het borrelbuffet is samengesteld om gezellig te borrelen met 
  een klein hapjes erbij. Daardoor kan het borrelbuffet niet          
gezien worden als maaltijd vervangend buffet. 
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· Huzarensalade,  Aardappelsala-
de. 

· Plank met diverse Hollandse 
kaassoorten 

· Spiegel met diverse soorten 
vlees en worstsoorten 

· Soesjes met diverse soorten vul-
ling 

· Haring met roggebrood 

· Assortiment spies hapjes 
· Zalmbonbons 
· Stokbrood met kruidenboter, 

tapenade en kruidenkaas 
 
Warme gerechtjes: 
· Gehaktballetjes 
· Mini kipsaté  

· Huzarensalade,  Aardappelsala-
de, kip/kerriesalade en tonijnsa-
lade 

· Plank met diverse kaassoorten 
· Plank met vlees– en worstsoor-

ten 
· Assortiment Amuse en canape 

hapjes 
· Haring met roggebrood 
· Assortiment spies hapjes 
· Vlees en vis Bonbons 

· Gevulde eieren 
· Assortiment Wrap hapjes 
· Luxe broodmand met diverse 

soorten luxe brood, kruidenbo-
ter, tapenad en kruidenkaas 

 
Warme Gerechtjes: 
· Gehaktballetjes 
· Spare Ribbetjes 
· Chickenwings 

· Huzarensalade, Kip/
kerriesalade, Zalmsalade en to-
nijnsalade 

· Spiegel met diverse soorten luxe 
binnen– en buitenlandse kaas 

· Plank met diverse soorten luxe 
binnen– en buitenlandse vlees en 
worstsoorten 

· Assortiment amuse en canape 
hapjes 

· Schaal met diverse soorten ge-
rookte vissoorten 

· Assortiment vleesbonbons 
· Assortiment luxe spieshapjes 

· Assortiment gevulde wraps 
· Assortiment gevulde soesjes 
· Gevulde eitjes 
· Omelet rolletjes gevuld met o.a. 

rosbief en zalm 
·  
Warme Gerechtjes: 
· Rollade met pepersaus 
· Spare Ribbetjes 
· Gambaspiesjes 
· Bladerdeeg hapjes 
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¨ Gevuld ei 

¨ Blokje kaas met augurk en 

    droge worst 

¨ Zeeuwsspek 

¨ Gehaktballetje met augurk 

¨ Rookvlees met ei 

¨ Haring met roggebrood 
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            Luxe hapjesschaal “ Heerlijk”                         
      Prijs per hapjes: Φ 0,85 

 

            

 
            Hapjesschaal “Basis” 

De basis hapjes schaal bestaat uit: Driehoekje kaas,  Grill 

worst, Leverworst, Hamrolletje met kruidenkaas, Gehakt-

balletje met augruk. 

___ Schaal 25 stuks: € 9,95 

___ Schaal 50 stuks: € 16,95 

 De warme hapjes worden warm aan huis of  bedrijf  
geleverd. 

Wij leveren de warme hapjes tot 21:00 warm aan incl. 
benodigd serviesgoed en sausjes. 

Aantal:  

____ST.  Bitterballen v.a. 40st.           Φ 3,25 (per 10st.) 

____ST.  Frituur mix v.a. 40st.           Φ 4,95 (per 10st.) 

____ST.. Mini loempia’s v.a. 40st.      Φ 4,95 (per 10st.) 

____St. Bladerdeeghapjes. v.a. 40st.   Φ 1,10 (per 10st.) 

 

____Pers.  Gehaktballetjes saté saus. 4 gehaktballetjes                

 per persoon.  

Vanaf  15 pers. te bestellen  Φ 3,10 (per p/p. 

 

____ Pers. Chicken wings 4 st. per persoon  

Vanaf  15 pers. te bestellen  Φ 5,25 (per  p/p.) 

Kipsaté met satésaus te bestellen vanaf  50 st.: 

____Stokje a 90gr.   Φ 2,10 (per  st.) 

____Stokje a 45gr.    Φ 1,25 (per  st..) 

Bestelgegevens: 

Naam:_________________________________________________ 

Adres:_________________________________________________ 

Telefoonnummer:________________________________________ 

E-mail:________________________________________________ 

Datum: _______________________________________________                    

Gewenste aflevertijd: _______uur.  

Bestellen/levering 
Bestellen kan telefonisch of  per mail . Wij kunnen de be-

stelling zowel bij u afleveren maar ophalen kan uiteraard 

ook. Kijk voor meer informatie op onze website 

De bovenstaande luxe 
hapjesschaal zijn te bestellen vanaf  40 hapjes 
per schaal 

            Hapjesschaal “Lekker” 

De basis hapjes schaal bestaat uit: Driehoekje kaas,  

Zeeuwsspekrolletje met perzik, Drogeworst met zilver uit-

je, stukje beenham met een honing/mosterd dip, Boter-

hamworst met augurk. 

___ Schaal 25 stuks: € 10,50 
___ Schaal 50 stuks: € 17,95 

            Hapjesschaal “Populair” 

De Populair hapjes schaal bestaat uit: Blokje kaas met dro-

ge worst en augurk, Ham rolletje met asperge, gerookte 

kip met kruidenkaas en ananas, salami rolletje met krui-

denkaas en gegrilde paprika. 

___ Schaal 25 stuks: € 10,95 

___ Schaal 50 stuks: € 18,95 

De Super hapjes schaal bestaat uit: Blokje kaas met droge 

worst en augurk, Zeeuwsspek rolletje met perzik, Rook-

vlees met ei, gerooktekip met kruidenkaas en gegrilde pa-

prika, gevuld ei. 

___ Schaal 25 stuks: € 11,50 

___ Schaal 50 stuks: €  19,50 

            Hapjesschaal “Super” 

            Hapjesschaal “Luxe” 

De Luxe hapjes schaal bestaat uit: Blokje kaas met ananas 

en mandarijn, Blokje mosterdkaas, gevuld ei, wrap met 

pesto, rucolla en salami, Spies met mozzarella, tomaat en 

olijf. 

___ Schaal 25 stuks: € 11,95 

___ Schaal 50 stuks: € 19,95 

            Luxe hapjesschaal “ Heerlijk”                         
      Prijs per hapjes: Φ 0,95 
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            Luxe hapjesschaal “ Heerlijk”                         
      Prijs per hapjes:  € 1,25 
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¨ Mini pastei met filet  

    american 

¨ Wrap met kruidenkaas  

¨ en salami 

¨ Spies van mozzarella 

¨ Spies van meloen en  

¨ rauwe ham. 

¨ Gevuld ei 

¨ Blokje kaas met ananas en 

mandarijn 

¨ Stokbroodje met rosbief  

en tapenade 

¨ Spies van mozzarella, olijf  

en tomaat 

¨ Stokbroodje kruidenkaas 

¨ Gehaktballetje met augurk 

¨ Haring met roggebrood 

¨ Wrap met gerookte zalm 

¨ Spies van meloen met rau-

we ham 

¨ Stokbroodje met gerookte 

kip. 

¨ Gevuld ei met zalmmousse 

¨ Spiesje van rivierkreeftjes 

gemarineerd in dragon 

¨ Omelet met gerookte zalm 

¨ Amuse lepel met geiten-

kaas, honing en bacon. 

¨ Mini quiche 

¨ Wrap met rosbief, tapenade 

en rucola. 

¨ Canapé met gegrilde 

groente 

¨ Canapé met mozzarella en 

tomaat 

¨ Spies van in rode port ge-

marineerde meloen en ser-

ranoham 

¨ Canape met gerookte ma-

kreel 


