Bittergarnituur
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.
Indien anders vermeld gelden de prijzen per persoon per stuk.
Kaas (gegarneerd met bijvoorbeeld ananas, olijven e.d.) 					
€
Worst 													€
Gevarieerde toast (belegd met paté, brie, haring, 						
€
ham met meloen en diverse salades)
Gevulde eieren											€
Gevulde tomaten 											€
Hamrolletje met asperge 										€
Borrelboutjes (warm/koud) 									€
Gevulde mini korstdeegbroodjes (warm) 							€
Warme Indische gehaktballetjes met satésaus 							
€
Gesorteerde warme gefrituurde borrelhapjes 							€
Gefrituurde calamaris ringen met chilisaus 							
€
Van Dobben bitterballen										€
Mini gehaktballetjes in gekruide tomatensaus (warm) 					
€
In parmaham omwikkeld kipspiesje (warm) 							
€
Gegrilde satéstokjes (3 p.p. incl. satésaus en stokbrood) 					
€
Amuse glaasje met gerookte kip, rucola sla, pijnboompitjes en				
€
mosterdmayonaise
Amuse glaasje met rivierkreeftenvlees, chili mayonaise & dille 				
€
Amuse glaasje met zalm en Japanse zeewiersalade 						
€
Tortillarolletje met gerookte zalm, kruidenkaas en						
€
Honing dille dressing
Tortillarolletje met rode pesto, Gandaham en kruidenkaas 					
€
Spiesje met tomaatje, mozzarella bolletje en basilicum 					
€
Gamba’s in knoflookmarinade (warm) 								
€
Amuse lepel van carpaccio met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise 			
€
en pijnboompitjes
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Arrangementen

Bittergarnituur
Indien anders vermeld gelden de prijzen per persoon per stuk. Prijzen zijn
inclusief BTW.
Arrangement Marktzicht 						

€ 3,75 p.p.

Kaas gegarneerd
Gevarieerde toast en tortillarolletjes zalm en Gandaham
3 x rondgang met gevarieerde warme snacks
Nootjes op tafel
Arrangement DE LUXE 						

€ 5,30 p.p.

Luxe nootsets met olijven, nootjes, blokjes kaas en amortomaatjes
Gevarieerde toast en tortillarolletjes
Kip- en gambaspies warm
Warme Indische gehaktballetjes met satésaus
2 x rondgang met warme snacks
Arrangement Pasta en Pesto					

€ 7.25 p.p.

Luxe nootsets met olijven, pepedew, chorizo en amortomaatjes
Amuselepel met carpaccio en Parmezaanse kaas
Spiesje met tomaat mozzarella en basilicum
Mini gehaktballetjes in tomatensaus
2 x warme gevarieerde snacks
Arrangement EXCELLENT 						

€ 9,95 p.p.

Luxe nootsets met olijven, nootjes, blokjes kaas en amortomaatjes
Gevarieerde toast en tortillarolletjes
Amuseglaasjes met kip en rivierkreeftstaartjes
Gegrilde satéstokjes met stokbrood
Van Dobben bitterballen
Warme gefrituurde snacks
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Schaaltjes op tafel
Indien anders vermeld gelden de prijzen per persoon per stuk.
Luxe nootsets met een blokje kaas een schijfjes worst, olijven of				
€
pepedew en amortomaatjes of schijfjes komkommer 						
Tapenade, kruidenboter of heksenkaas met chiabatta					
€
of stokbrood 											
Luxe kleine bordjes met bijvoorbeeld minicarpaccio, vitello,					
€
mozzarellabolletjes met basilicum en tomaat enz.
(zeer goed toe te passen als vervanging voor een koud-buffet,
wordt uitgeserveerd aan tafel prijs per bordje) 						
Luxe nootjes en kaaskoekjes (per schaaltje) 							
€
Luxe nootjes (per schaaltje) 									€
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1,50
2,50

2,30
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Hartige afsluiters voor de avond
Prijzen gelden per persoon per stuk.
Puntzak friet 												€
Broodje kroket of frikadel 										€
Broodje gebakken ei met spek 									€
Pizzapunt 												€
Vietnamese loempia 										€
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 										€
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