Hapjes
Hapjesschalen

Hapjesschalen worden geleverd op een schaal.
Hapjesschaal
40 stuks | €39,00 per schaal
Balletje gehakt, pinchos. Ave au poivre (peperworst) met augurk,
cantal (kaas) met olijfje, canapé met tapenade,
gemarineerde gambastaartjes, pruimen met spek
en wrap gevuld met tonijnsalade
Luxe hapjesschaal
32 stuks | €43,50 per schaal
Canapé met kip en jam, canapé met gerookte paling,
canapé met prosciutto en dragonmosterd, canapé met Franse brie,
tomaat gevuld met Hollandse garnalen, gevuld eitje,
bonbon van gerookte zalm en komkommer met geitenkaas
Wrap hapjesschaal
30 stuks | €31,95
Wrap tonijn
Wrap zalm met roomkaas
Wrap met geitenkaas, appelstroop en walnoten
Wrap met kip, spekjes en honingmosterdsaus
Snackschaal 1
60 stuks| €48,95 Warm en koud per schaal
Balletje gehakt, kipkluifje, gekookt spek, gekookte ribbetjes en mosterd
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Hapjes
Snackschaal 2
60 stuks| €45,00 per schaal
Droge worst, kaas, kipkluif, balletje gehakt met mosterd
Quiche schaal
30 stuks| €32,95 per schaal
Quiche Lorraine, prei met gorgonzola en zalm met broccoli
Bruchetta's
30 stuks| €38,50 per schaal
Bruchetta met tartaar van gerookte zalm en radijs
Bruchetta met romige geitenkaas, gepofte quinoa en walnoten
Bruchetta met tapenade van zongedroogde tomaten en Coppa
Bruchetta met gemarineerde komkommer en gamba's
Amuse glaasjes
24 glaasjes| €51,50
Chili garnalen met koriander
Gemarineerde zalm met dille en komkommer
Rosbief met piccalilly
Geitenkaas met gepofte quinoa en pruimen
Gerookte droge worst met dragonmosterd
Borrelmix
€0,85 per persoon
Nootjes, kaasstengels en olijven
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Hapjes
Borrelbox

8 soorten hapjes voor 4 personen | €39,50
Stel uit de onderstaande hapjes uw eigen borrelbox samen.
Kies 8 hapjes en vul de box.
Naast de 8 gekozen hapjes wordt de borrelbox geleverd
met toast, stokbrood en kruidenboter.
Maak een keuze uit de onderstaande hapjes

Tomaten tapenade
Gemarineerde kaasblokjes
Olijven tapenade
Geitenkaas met quinoa
Gemarineerde olijven
Chili garnalen
Zongedroogde tomaten
Balletjes gehakt
Gemarineerde komkommer
Gegrild buikspek
Gevulde champignons met spek
Zalm rolletjes met komkommer en roomkaas
Spaanse gehaktballetjes (albordigas)

Eiersalade
Pruimen met spek
Gerookte kipsalade
Kip pinchos
Tartaar van gerookte makreel
Droge worst
Tartaar van gerookte zalm
Knoflook champignons
Champignon a la Greque
Tomaat met mozzarella
Appel/brie spiesje
Tonijnsalade
Gamba's Provençaal
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