Luxe hapjes
hapjes
* Te bestellen vanaf
10 stuks per soort

Tapas

Buffet

€ 29,50 *

p.p.

* Deze prijs is vanaf 15 personen, inclusief borden & bestek,
warmhoudpannen en bezorgkosten. Exclusief eventuele afwaskosten
en het retour halen van de vuile vaat (vanaf € 50,00).

Amuseglaasjes
€1,75 per stuk

• Gerookte kipsalade
• Gerookte eendenborstfilet
• Gerookte zalmfilet met salade
en mosterd dille dressing
• Carpaccio van struisvogel,
spekjes en pijnboompitten
• Carpaccio van ganzenborstfilet,
spekjes en pijnboompitten

Hapjes

€ 1,25 per stuk
• Meloen met gandaham
• Tomaat mozzarella spies met basilicum
• Gerookte kipfilet met een olijf
• Olijf spies met zongedroogde tomaat
• Kaashapje met een walnoot
• Wrap met gerookte zalm / gerookte kipfilet
• Kipspiesje met oosterse marinade
• Gevuld ei
• Gevulde tomaat

Koude hapjes
• Cherry tomaat met mozzarella en basilicum
• Meloen met gandaham
• Pasta met pesto en gedroogde tomaatjes
• Amuse glaasjes met gerookte kip, zalm of eend
• Olijven

Warme hapjes
• Borrelboutjes en hotwings met piri piri saus
• Gehaktballetjes in tomatensaus
• Gewokte scampi’s met knoflook en ui
• Gevulde champignons met roomkaas en ui
• Kipspiesjes met oosterse marinade

Salades
• Gerookte kipsalade met olijven en koriander dressing
• Italiaanse salade met mozzarella,
zongedroogde tomaat en spekjes
• Bleekselderij rauwkost met yoghurtdressing en mandarijn
• Oma’s boeren rundvlees salade
• Scharrelsalade met aardappel, ei en ui

Brood
• Stokbrood wit / bruin
• Notenbrood
• Turks brood
Met tapenade en kruiden boter
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“Alleen het
beste is goed
genoeg!”
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smikkelpan

Standaard
€ 39,50 *
(excl. 20,- borg pan)

gevuld met:
• Kipgehaktballetjes
(2 verschillende smaken)

• Mini satestokjes
• Hotwings
• Borrelboutjes
• Spare ribs

“Stekker in het
stopcontact en...

smikkelpan

Hot & Spicy
€ 42,50 *
(excl. 20,- borg pan)

gevuld met:
• Hotwings
• Spicy kipknotsen
• Gehaktballetjes piri piri
• Mini saté cajun
• Mini saté Spaans
• Hot chilly worstjes

...smikkelen
maar!”
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