
Kerst 2021 
Kooistra de Nieuwe Oogst 

  Galigapromenade 18, 8601 CP Sneek 

 

Bestelformulier: 
Opgemaakte salades, Salades, en toetjes. 

 
 

 

 

  



 
 

Speciaal voor de feestdagen hebben we voor u een ruime keuze aan diverse soorten opgemaakte 
salades, toetjes, en ander verantwoord lekkers. 

Hier een keuze uit de diverse soorten.  

         
 
 

   Huzaren salade  bestel    

   Salade met rundvlees en garnering   

   per persoon  €        5,95     aantal personen 
 

        

   Zalm salade      

   Salade met zalm en garnering    

   per persoon  €        6,95     aantal personen 

         
 
 

   Aardappelsalade     

   Salade met aardappelen en ham    

   per persoon  €        5,95     aantal personen 

         

   Salade van het huis     

   Frisse salade met o.a komkommer, paprika en vruchten 

   per persoon  €        5,95     aantal personen 

          

  Luxe Kerst schotel       

   met o.a; 2 soorten rauwkostsalades     

   Gevuld met: eieren, tomaatjes, asperges,   

   galia meloen, augurk, vers fruit    

   per persoon  €        5,95     aantal personen 

         

   luxe kerst nagerecht     

   met o.a; verse aardbeien, druiven, kiwi, sinasappels. 

   per persoon  €        5,95     aantal personen 

         

Wilt u een andere salade wij zijn u graag van dienst. 
  



 
 

  

Wij zijn er ook met onze ruime keuze aan kant en klare salades voor de kerstdagen. 
Maak uw keuze en u zult ervan genieten bij uw diner.   

 Bakje   Bakje    

 Groot  Klein  Groot  Klein   

Aardappelsalade       Tonijn salade         

Aardappel ham salade       Vegetarische salade         

Bietensalade       Waldorfsalade         

Bleekselderij        Wintersalade         

Bleekselderij kaas        Zalmsalade         

Champignonsalade             

Chinesekool salade       Voor op toast         

Fruitsalade        Ei- bieslook salade         

Griekse salade       Kip kerrie salade         

Groentemansalade       Selderijsalade         

Grote grusse             

Ham prei salade       Op zijn Grieks         

Huzaren salade       Party olijven         

Italiaanse salade       Feta kaas         

IJsbergsalade       Knoflook olijven         

Kerrie salade             

Kerst salade        Extra         

Knoflook salade       Soepgroenten         

Komkommer salade       Roerbakgroente         

Nieuwe OOGST salade        Mix van sla         

Paksoi salade             

Pasta salade       Aardappelen         

Rode bieten salade        ongekruid         

Scharrelsalade       krieltjes         

Selderijsalade       aardappelschijfjes         

Selderij kaas salade       

SNEKERmix salade       

Spitskoolsalade       

Stroganofsalade       

    
 

 

 



 

Toetjes per pakje  

 a 100 gram aantal 

Aardbei kwark  €         0,95   

Vanille kwark  €         0,95    

Bosvruchten kwark  €         0,95    

Perzik kwark  €         0,95    

   

Kant en klaar  aantal 

Appelmoes 250 gram  €         2,50    

Stoofperen p. st.  €         0,80    

 

 

 

  Gegevens       Opmerking/ overige bestelling 

Naam:   

 

  

Adres:   

Postcode:   

Woonplaats:    

telefoon:    

e-mail:    

(ophaal) datum en tijd    
 

Mocht u geen kans zien om langs te komen, dan kunt u altijd telefonisch bestellen.  

Ons telefoonnummer is: 0515-417021  

Wilt u de bestelling doormailen dat kan Info@kooistradegroenteman.nl 

Online bestellingen via www.kooistradegroenteman.nl 
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