Bittergarnituur per stuk
Tijdens uw feest is het mogelijk om uw gasten van een hapje te voorzien door
middel van rondgang van schalen met bittergarnituur of door schaaltjes op de
tafels te plaatsen.

Kaas (gegarneerd met bijvoorbeeld ananas, olijven e.d.)
Worst
Gevarieerde toast (belegd met paté, brie, zalm en diverse salades)
Gevulde eieren
Gevulde tomaten met garnalen
Amuse glaasje met gerookte kip, rucola sla, pijnboompitjes en
mosterdmayonaise
Amuse glaasje met rivierkreeftenvlees, bosui en sesam
Amuse glaasje met zalmtartaar en avocadomousse
Amuse glaasje Caprese met mozzarella, amor tomaatjes en
pesto basilicum
Amuse met rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes
en Grana Padano
Amuse Vitello Tonnato, kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes
Tortillarolletje met gerookte zalm, kruidenkaas en dille dressing
Tortillarolletje met rode pesto, prosciutto en kruidenkaas
Gevulde mini korstdeegbroodjes (warm)
Warme gehaktballetjes met satésaus
Gevarieerde gefrituurde snacks
Gefrituurde calamaris ringen met chilisaus
Van Dobben bitterballen
Kipspiesje omwikkeld met Parmaham (warm)
Gegrilde satéstokjes (2 p.p. incl. satésaus en stokbrood)
Gambaspies omwikkeld met spek
Gamba kroketjes met chilisaus
Chorizo kroketjes met aioli piemento

ARRANGEMENTEN BITTERGARNITUUR
Arrangement MARKTZICHT
Kaas gegarneerd
Gevarieerde toast en tortillarolletjes zalm en prosciutto
3 x rondgang met gevarieerde warme snacks
Nootjes op tafel
Arrangement DE LUXE
Lekkernijen set met amor tomaatjes, groene olijven, luxe zoutjes en dipsticks met
truffelmayonaise
Kip- en gambaspies warm
Warme gehaktballetjes met satésaus
2 x rondgang met warme snacks

Arrangement Pasta en Pesto
Lekkernijenset met Fuet worstjes, walnootsalami, amor tomaatjes en
dipsticks met truffelmayonaise
Amuse met rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes
en Grana Padano
Spiesje met tomaat mozzarella en basilicum
Mini gehaktballetjes in tomatensaus
2 x warme gevarieerde snacks

Arrangement EXCELLENT
Lekkernijen set met blokjes kaas met mosterd-dille, paprikasticks met heksenkaas,
kaasstengels en een variatie van wasabi nootjes en studentenhaver
Gevarieerde toast en tortillarolletjes
Amuseglaasjes met kip en rivierkreeftstaartjes
Gegrilde satéstokjes met stokbrood
Van Dobben bitterballen
Warme gefrituurde snacks

Schaaltjes op tafel
Lekkernijen set 1
• Amor tomaatjes
• Groene olijven
• Luxe zoutjes
• Dipsticks met truffelmayonaise
Lekkernijen set 2
• Blokjes kaas met mosterd-dille
• Paprikasticks met heksenkaas
• Kaasstengels
• Variatie van wasabinootjes en studentenhaver
Lekkernijen set 3
• Fuet worstjes
• Walnootsalami
• Amor tomaatjes
• Dipsticks met truffelmayonaise
Desem stokbrood met tapenade en kruidenboter
Luxe nootjes

Hartige afsluiters voor de avond
Puntzak friet
Broodje kroket of frikandel
Worstenbrood & saucijzenbrood (warm)
Mini worstenbrood & saucijzenbrood (warm)
Belegde broodjes (halve broodjes, diverse vleeswaren en kaas)
Belegde broodjes (hele broodjes, bruin en wit)
Mini broodje hamburger
Mini pitabroodje gevuld met pulled chicken en diverse garnituren
Puntzakje potato dippers met bruschetta mayonaise

Gebak
Gesorteerd gebak
Petitfours (klein gebakje)
Slagroomsoesjes
Mini tompouce
Bonbons
Kindermuffin
Muffin (chocolade, rum/rozijnen, naturel)
Roombotercake
Servicekosten eigen bruidstaart/gebak (prijs per persoon)

Hapjesbuffet
Bij Marktzicht is er de mogelijkheid om, in plaats van met bittergarnituur rond te
gaan, een goed gevulde hapjestafel te laten verzorgen. Het voordeel van een
hapjestafel is dat u een gezellige loop krijgt in uw feest, uw mensen moeten
omhoog om wat te halen en kunnen dan ter plaatse lekker staan te eten. Een
haring happen of een gevuld eitje, een stokbroodje met Franse kaas enz. Het is
dus geen koud buffet, want er zijn geen grote borden en bestek.
Wel worden er op het buffet kleine bordjes en kleine vorkjes geplaatst.
Wij hebben de volgende hapjesbuffetten voor u samengesteld:
Hapjesbuffet Marktzicht
Italiaanse gehaktballetjes, filet Americain met rode ui, huisgemaakte eiersalade,
surimisalade, gevulde eieren, gevulde tomaten met garnaaltjes, scampi’s (warm),
royale kaasplank, kruidenboter en stokbrood.
Satébuffet
3 stokjes kipsaté met een heerlijke oriëntaalse pindasaus met kroepoek, atjar,
seroendeng en ruim voldoende stokbrood.
Picolli Piatti
Gemarineerde olijven, peppedew, dipsticks met truffelmayonaise, scampi’s,
crostini’s met 2 tapenades, plateau met diverse soorten buitenlands vleeswaren,
Buffelmozzarella, kleine gehaktballetjes, gerookte zalm met mosterddille en
desem stokbrood met tapenade.
Voor meer keuzes zie onze buffetten brochure.

