
www.paradisozwolle.nl         01-01-2014  prijzen onder voorbehoud 

Cateringservice  
 

Heeft u binnenkort een feest ter gelegenheid van 

een 25-jarige bruiloft, viert u samen met uw familie 

en vrienden de komende feestdagen, heeft u een 

bijeenkomst op het werk of heeft u een andere 

speciale gelegenheid….. 

 

Het team van Paradiso kan u helpen bij het verzorgen 

van salades en warm/koud bittergarnituur. 

 

Bij Paradiso kunt u de keuze maken uit vier zeer 

rijkelijk gegarneerde salades, welke speciaal voor uw 

feestdag feestelijk zullen worden opgemaakt.  

 

In deze folder kunt u lezen welke salades wij 

vervaardigen en welke andere mogelijkheden er zijn 

op het gebied van warm/koud bittergarnituur. 

 

Voor meer informatie en/of advies kunt u altijd een 

van de medewerkers aanspreken of bellen naar  

Paradiso Zwolle 038-45 33 403 

 

Daarnaast verzorgen wij ook de gehele catering voor  

een barbeque of verjaardag, maar ook bijvoorbeeld 

belegde broodjes voor een condoleance bijeenkomst.  

 

Vraag naar de mogelijkheden voor een complete 

verzorging van een warm/koud buffet.  

 

In overleg is alles mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

De huzarensalade 

 

Deze salade is een rijkelijk gegarneerde salade met 

gevulde eieren, ham, tomaten, komkommer, geraspte 

wortelen, augurken, zilveruien en vers fruit.                       

p.p 4,15 euro 

 

De rundvleessalade 

 

Deze salade is een rijkelijk gegarneerde salade met 

gevulde eieren, ham, tomaten, komkommer, geraspte 

wortelen, augurken, zilveruien en rosbief.  

p.p 5,05 euro 

 

Het Russisch ei 

 

Deze salade, bedekt met halve eieren, is een rijkelijk 

gegarneerde salade met gevulde eieren, tomaten, 

komkommer en drie soorten vis.  

p.p 5,95 euro 

 

De zalmsalade 

 

Deze, met zalm aangemaakte, salade is een rijkelijk 

gegarneerde salade met gevulde eieren, tomaten, 

komkommer, augurken en drie soorten vis.  

p.p 5,95 euro 

 

 

Koud bittergarnituur 0.95. p.s. 

 

Een mooie opgemaakte schaal met diverse koude 

hapjes.  

 

Minimale afname van warm/koud bittergarnituur van 

25 stuks.  

 

Warm bittergarnituur  0,45 p.s. 

o.a. 

 bamihapje 

 nasihapje 

 kaassouffle 

 vlammetje 

 gehaktballetje 

 bitterbal 

 kipnugget               
 
Minimale afname van 25 stuks 

 

 

 

Op bestelling 

 

Het maken van de salades en bittergarnituur heeft 

enige voorbereiding nodig. Om deze reden verzoeken 

wij u de salades/bittergarnituur 2 dagen van  

te voren te bestellen en te betalen. 

 

Wij streven ernaar om uw wensen zo goed mogelijk te 

vervullen. Daarom ligt er in de zaak een mapje met 

kleurenfoto’s voor u klaar om de salades eens goed te 

kunnen bekijken. 

 

Kom gerust eens langs om de diverse mogelijkheden 

te bespreken. 

 

 

Paradiso Zwolle 
 

info@paradisozwolle.nl 

telefoon (038) 45 33 403 
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