
Huzarensalade
Een fijne vleessalade, gegarneerd met diverse vleeswaren,
rauwkost en zuurgarnituren € 5,50 p.p.

Rundvleessalade 
Goed gevulde salade met 100% rundvlees, 
rijkelijk opgemaakt met luxe vleeswaren, gevulde eieren, 
rauwkost en zuurgarnituren € 6,00 p.p.

Kipkerrie-salade
Een mooie zacht frisse salade gegarneerd met kipfilet, 
gevulde eieren en vers fruit € 6,00 p.p.

Fruitsalade 
een kleurrijke frisse salade van vers fruit € 6,00 p.p.

Pastasalade met kip
Italiaanse salade met authentieke pastaschelpjes en stukjes kip, 
zongedroogde tomaat en courgette, gegarneerd met kipfilet, 
tomaatjes, olijven en gedroogde ham € 6,50 p.p.

Aardappelsalade
Huisgemaakte aardappelsalade met spekjes en bieslook, 
gegarneerd met boerenham, boerenleverworst, 
rauwkost en zuurgarnituren € 5,50 p.p.

Vissalade
Aardappel-zalmsalade, rijkelijk opgemaakt met gerookte makreel, 
sprotfilet, gerookte zalmsnippers, mosselen, surimi krab, 
Noorse garnalen, rauwkost en zuurgarnituren € 7,00 p.p. 

Vissalade “de luxe”
Aardappel-zalmsalade, feestelijk opgemaakt 
met Hollandse garnalen, gerookte zalm, gerookte paling,
gamba’s piri piri en gegarneerd met limoen, rauwkost 
en zuurgarnituren € 8,00 p.p.

Salade “Akershoek”
Een gevarieerde schotel voor zowel de vis- als de vleesliefhebber 
die bestaat uit een combinatie van de rundvleessalade 
en “de luxe” vissalade € 7,50 p.p.

Hapjes schaal 1 standaard
6 of 9 Blokje kaas met ananas
6 of 9 Cervelaat worst met Amsterdamse ui 
6 of 9 Een eitje gerold in rookvlees
6 of 9 Rolletje ham gevuld met monchou
6 of 9 Koud gehaktballetje met mosterdsaus 
6 of 9 Grillworst met paturain 

Hapjes schaal 1 standaard, 36 stuks  € 21,50
Hapjes schaal 1 standaard, 54 stuks  € 32,50

Hapjes schaal 2 standaard 
6 of 9 Blokje kaas met ananas
6 of 9 Blokje mosterdkaas
6 of 9 Leverworst met een augurkje
6 of 9 Boerensnijworst gevuld met roomkaas 
6 of 9 Asperge-Ham rolletje 
6 of 9 Koud gehaktballetje met mosterdsaus
 
Hapjes schaal 2 standaard ,36 stuks  € 21,50
Hapjes schaal 2 standaard, 54 stuks  € 32,50

Hapjes schalen de luxe
Geserveerd met Pain Qnip, een mini boterhammetje van brioche brood.

Hapjes schaal 1 de luxe
6 of 9 Pain Qnip met roomkaas, gerookte zalm en bieslook 
6 of 9 Pain Qnip met Hollandse garnalen en cocktailsaus
6 of 9 Canapé gevuld met gerookte makreelmousse
6 of 9 Pain Qnip met brie-mosterdsaus en walnoot 
6 of 9 Gevuld ei met hammousse 
6 of 9 Bonbon van carpaccio, gevuld met paté
           
Hapjes schaal 1 de luxe, 36 stuks  € 27,00
Hapjes schaal 1 de luxe, 54 stuks  € 40,00

Hapjes schaal 2 de luxe
6 of 9 Pain Qnip met gerookte paling en limoendressing  
6 of 9 Pain Qnip met krabsalade en een kwarteleitje 
6 of 9 Canapé gevuld met Hollandse garnalen
6 of 9 Gevuld ei met mousse naturel
6 of 9 Kipfilethapje gevuld met brie en ananas
6 of 9 Meloen ingepakt in Coburgerham 

Hapjes schaal 2 de luxe, 36 stuks  € 27,00
Hapjes schaal 2 de luxe, 54 stuks  € 40,00

Feestelijke salades
Deze salades kunt u bestellen vanaf 4 personen en zijn “serveerklaar”.

Hapjes 
Alle hapjes worden zorgvuldig bereid en mooi afgegarneerd.
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U wilt een exclusief hapje dat met stijl wordt gepresenteerd en waar-
mee u de de show steelt?
Dan kunt u uit deze Amuses uw keuze maken…..

1 Amuseglas, gevuld met een ouderwets Hollands garnalen cocktailtje

2 Amuseglas met makreelmousse, appel en garnaaltjes 

3  Amuseglas met carpaccio, rucola, nootjes 
 en popcorn van oude kaas 

4  Amuselepel met een bonbon van gerookte zalm en gevuld 
 met krabsalade

5  Amuselepel met een bonbon van carpaccio en gevuld met paté en saus

6 Amuselepel met ham, asperge, kwarteleitje en bieslook

7 Spiesje van gamba’s, rucola, piri piri en cocktailtomaatjes 

8 Aardappelsalade, huisgemaakte aardappelsalade met chorizo, 
 olijf en gedroogde tomaat

9 Spiesje van gerookte zalm met komkommer en dillemayonaise 

10 Tonijntartaar met soja, sesam en bosuitjes 

11  Glaasje gevuld met zalm, paling en Hollandse garnalen

12 Glaasje gevuld met ham, carpaccio en paté 

13  Mini sandwich met gerookte makreel, komkommer 
 en mosterdsaus 

14  Mini sandwich met filet American, augurk en uitjes 

Salades (vanaf 4 personen)
Huzarensalade  ...............................p.p.€ 5,50 Totaal €  ................................

Rundvleessalade  ...............................p.p.€ 6,00 Totaal €  ................................

Kip-kerriesalade  ...............................p.p.€ 6,00 Totaal €  ................................

Fruitsalade   ...............................p.p.€ 6,00 Totaal €  ................................

Pastasalade  ...............................p.p.€ 6,50 Totaal €  ................................

Aardappelsalade  ...............................p.p.€ 5,50 Totaal €  ................................

Vissalade   ...............................p.p.€ 7,00 Totaal €  ................................

vissalade “de luxe”  ...............................p.p.€ 7,50 Totaal €  ................................

Salade “Akershoek”  ...............................p.p.€ 7,50 Totaal €  ................................

                           
Hapjes schalen standaard
Standaard 1  ...............................36st € 21,50 Totaal €  ................................

Standaard 2  ...............................54st € 32,50 Totaal €  ................................

Hapjesschalen de luxe
De luxe 1  ...............................36st € 27,00 Totaal €  ................................

De luxe 2   ...............................54st € 40,00 Totaal €  ................................

Amuses (minimaal 6 stuks en 4 soorten, schaal 24 stuks)
1  Amuseglas  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

2  Amuseglas  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

3  Amuseglas  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

4  Amuselepel  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

5  Amuselepel   ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

6  Amuselepel   ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

7  Spiesje  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

8  Aardappelsalade  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

9  Spiesje  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

10 Tonijn  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

11 Glaasje  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

12 Glaasje   ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

13 Sandwich  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

14 Sandwich  ...............................6 x € 1,50 Totaal €  ................................

Soepen
Bospaddenstoelensoep  ...............................1 ltr € 6,50 Totaal €  ................................

Tomatensoep  ...............................1 ltr € 6,50 Totaal €  ................................

Ouddorpse vissoep  ...............................1 ltr € 7,50 Totaal €  ................................ 
Erwtensoep  ...............................1 ltr € 6,50 Totaal €  ................................ 
Bruine bonensoep  ...............................1 ltr € 6,50 Totaal €  ................................

Stokbrood  ...............................p.st. € 2,50 Totaal €  ................................

Kruidenboter  ...............................p.st. € 3,00 Totaal €  ................................

 

     Totaal €  ................................

Naam  .....................................................................................................................................................................................................................................

Adres  .....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode  ........................................................................Woonplaats  ....................................................................................................

Telefoonnr.  .................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres  .............................................................................................................................................................................................................

Afhaaltijd  ....................................................................Bezorgtijd  .........................................................................................................

Naam medewerker  ......................................................................................................................................................................................

Bijzonderheden  .................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Amuses
Het woord “amuse” komt uit het Frans en betekent letterlijk “vermaak 
voor de mond”.
U kunt uw keuze maken uit onderstaande amuses à € 1,50 per stuk 
met een minimum van 6 stuks en 4 soorten (schaal met 24 stuks).

Huis gemaakte soepen
Per liter.

Bestellen
Al onze onze salades, hapjes, amuses en soepen worden in onze eigen 
keuken vers bereid. Wij vragen een besteltermijn van minimaal 
3 dagen om u een kwalitatief goed, vers en feestelijk product te 
kunnen leveren.

Bospaddenstoelensoep 
Romige soep met hamreepjes € 6,50

Tomatensoep
Licht gebonden met runderballetjes en prei € 6,50

Ouddorpse vissoep
Rijkelijk gevuld met diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren € 7,50

Erwtensoep
Van “toen” zoals Oma ze maakte met rookworst van de slager € 6,50

Bruine bonensoep
Ouderwets lekker met rookworst van de slager € 6,50

Stokbrood
Vers gebakken uit eigen oven (per stuk) € 2,50

Kruidenboter
Huisgemaakt met verse tuinkruiden en knoflook (per bakje) € 3,00

Hotel Akershoek 
Boompjes 1   3253 AC Ouddorp
T 0187 68 14 37
www.hotelakershoek.nl 

Restaurant De Zeemeeuw
Mr Snijderweg 5   Stellendam     
T 0187 49 33 57
www.restaurantdezeemeeuw.nl 
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