Amuseparade 1
Onderstaande amuses
•
Amuseglaasje met gerookte kipfilet, rucola en mosterdmayonaise
•
Amuse met Vitello Tonnato, tonijnmayonaise en kappertjes
Ronde 2
Onderstaande soep in een weckpotje
•
Romige courgettesoep met gerookte zalmfilet
Ronde 3
Onderstaande warme hapjes geserveerd op de stick-it
•
Gamba omwikkeld met Pancetta spek met chilisaus
•
Kippendijvlees omwikkeld met Parmaham chilisaus
Ronde 4
Onderstaande koude en warme hap
•
Amortomaatjes met buffelmozzarella en chorizo
•
Risottobitterbal met truffelmayonaise
Ronde 5
Geserveerd in een bamboe hoedje
•
Mini pita met pulled chicken
Ronde 6
Geserveerd in een leuke Brabantse puntzak
•
Friet met mayonaise
Ronde 7
Geserveerd in leuke weckpotjes, uitgaande van 2 glaasjes per persoon
•
Diverse soorten mini desserts
Bij de voorgerechten serveren wij brood met diverse smeersels.

Amuseparade 2
Ronde 1
Onderstaande amuses
•
Amuseglaasje met tonijntartaar, wasabimayonaise en sesamzaadjes
•
Amuse met rundercarpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten en Grana Padano
Ronde 2
Onderstaande soep in een weckpotje
•
Roomsoepje van venkel met een spiesje met gerookte zalm
Ronde 3
Onderstaande warme hapjes geserveerd op de stick-it
•
Gambaspies met aioli piemento
•
Geitenkaas omwikkeld met Pancetta spek en vijgenchutney
Ronde 4
Onderstaande koude en warme hap
•
Avocadomousse met roze garnalen
•
Chorizo kroketjes
Ronde 5
Geserveerd in een bamboehoedje
•
Mini broodje met hamburger, augurk, gebakken uitjes en chilimayonaise
Ronde 6
Geserveerd in een leuke Brabantse puntzak
•
Potatodippers met truffelmayonaise
Ronde 7
Geserveerd in leuke weckpotjes, uitgaande van 2 glaasjes per persoon
•
Diverse soorten mini desserts
Bij de voorgerechten serveren wij brood met diverse smeersels.

Amuseparade 3
Ronde 1
Onderstaande amuses
•
Amuseglaasje met buffelmozzarella, compôte van rode ui en gedroogde Parmaham
•
Amuse met Vitello Tonnato, tonijnmayonaise en kappertjes
Ronde 2
Onderstaande soep in een weckpotje
•
Huisgemaakte pomodorisoep met croutons en crème fraîche
Ronde 3
Onderstaande soorten bruschetta
•
Bruschetta met tomaat, knoflook en basilicumpesto
•
Bruschetta met tomaat, knoflook, zalm en pesto rosso
Ronde 4
Onderstaande koude en warme hap
•
Amuseglaasje caprese, rucola met buffelmozzarella en tomaat
•
Risottobitterbal met truffelmayonaise
Ronde 5
Geserveerd in een bamboe hoedje
•
Mini broodje hamburger Caprese
Ronde 6
Geserveerd in een leuke Brabantse puntzak
•
Potatodippers met bruschetta mayonaise
Ronde 7
Geserveerd in leuke weckpotjes, uitgaande van 2 glaasjes per persoon.
•
Diverse soorten Italiaanse mini desserts
Bij de voorgerechten serveren wij brood met diverse smeersels.

