
Uw Slager Te Welscher
Jouw eetwinkel

Bestel makkelijk en 
snel in onze webshop:
tewelscher.uw-slager.nl

Gezellig samen
aan tafel

Verkrijgbaar in diverse 
ambachtelijke smaken

Huisgemaakte soepen
Wat is Pasen zonder heerlijke 
kipspecialiteiten

De lekkerste 
kipspecialiteiten

Diverse gegrilde specialiteiten, 
lekker voor bij de borrel!

Genieten van 
grillsnacks met Pasen

W
ij bezorgen aan huis 

Bestel makkelijk en snel in onze webshop
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Alles voor de lekkerste 

Paasbrunch
Genieten van het voorjaar doe je samen. Daarom hebben wij
diverse lekkernijen klaargemaakt die je zo op tafel kan zetten 
tijdens een gezellige brunch met familie en vrienden.

Vraag Uw Slager voor dikke 

plakken kipfilet

Krieltjessalade 
met kipfilet

Scan mij om 

het recept te 

bekijken!

5

1 2

2

3

3

4

Lekker met 
Parmezaanse kaas, 
rucola en zontomaat

Opgemaakte 
saladeschotel, lekker 
bij iedere Paasbrunch

Lekker met 
gehaktballetjes, 
satésaus en gebakken 
uitjes

Pie gevuld met kip en 
asperge

Carpaccio 
van Saltufo Paassalade Sleetje 

Berenhap Paas pie

per stuk 4.50
per stuk 12.50

per stuk 3.50
per stuk 3.95



Trio van Pulled pork, 
gyros salade en 
eiersalade

Mini kipfiletspiesjes 
met satésaus en 
gebakken uitjes

Gevuld met 
runderrookvlees, kaas-
pesto en rucolasla

Met diverse (buitenlandse) 
vleeswarenspecialiteiten, te 
bestellen vanaf 4 personen

Paassalade 
trio

Sleetje 
Satéetje

Luxe
Carpacciowrap

Luxe 
Vleeswarenschotel

per stuk 6.95
per stuk 3.50

per stuk 2.99
per stuk 9.95

Met groene pesto en kaas

Plukbrood met pain d’Ardenne

Scan mij om 
het recept te 

bekijken!
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3 stuks voor

11.00
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Uw Slager Te Welscher
Jouw eetwinkel
Dobbe 40, 8032 JW Zwolle

  038-4533145
  info@tewelscher.uw-slager.nl

 Zwolse mostersoep 

 Tomaat-groentesoep

 Gebonden aspergesoep per persoon  € 2,95

 Kiprollade in kerrieroomsaus 

 Varkenshaas in paddestoelensaus 

 Procureurrollade in champignonroomsaus 

 Asperge beenham schotel  per persoon  € 7,50

 Aardappelgratin met luxe truffel

 Romige aardappelgratin

 Haricot verts in spek

 Witlofrolletjes met ham en kaas per persoon  € 3,50

Soepen

Hoofdgerechten

Bijgerechten

KIES JE EIGEN
PAASMENU
Stel nu zelf je Paasmenu samen, kies uit: 

1 soep, 1 hoofdgerecht, 2x bijgerechten (1x groente & 1x aardappel)
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