Hapjes Schalen

Hapjesschaal (40 stuks)
€ 33,50 per schaal
Balletje gehakt, Pinchos, Ave au poivre (peperworst) augurk, cantal (kaas) met olijfje, canapé met tapenade, gemarineerde gamba staartjes,
pruimen met spek en wrap gevuld met tonijn.
Luxe hapjesschaal (32 stuks)
Barbecueschotel
€ 37,50 per schaal
Vanaf 4personen € 13.95
Toast met pistachecrème en kip, tomaat gevuld met Hollandse garnalen, toast met gerookte paling, eieren gevuld met kruiden en ansjovis,
toast met proscuitto dragonmosterd, bonbon van gerookte zalm, komkommer met geitenkaas, canapé met Franse kaas.
Hamburger, Worstje, Speklap, 2 stokjes Saté, Kipfilet en Sjaslick
Wrap hapjesschaal (30 stuks)
Luxe Barbecueschotel
€ 26,per schaal
Vanaf 4personen
€ 18.50
Wrap metBiefstuk,
tonijn, zalm
met roomkaas,
geitenkaas
met honing
en walnoten
en kip met spekjes en ravigotte saus.
Lamshaas,
Eendenborst,
Gamba's,
Papillotte
van heilbot
Snackschaal 1 (60 stuks)
€
41,50
schaal kost € 25,Een barbecue hurenWarm
voor en
25koud
á 30per
personen
Balletje gehakt, kipkluif,
gekookte ribbetjes en mosterd.
(incl.gekookt
gas enspek,
schoonmaken)
Snackschaal
Voor huur van borden en bestek
rekenen2 (60
wij €stuks)
1,50 per set (bord, vork en mes)
(incl.
afwaskosten)
€ 39,50
per schaal
Droge worst, kaas, kipkluif, balletje gehakt mosterd.
Quiche schaal (30 stuks)
€ 29,- per schaal
Quiche Lorraine, prei met gorgonzola en zalm met broccoli
Bruchetta’s (30 stuks)
€ 33,- per schaal
Bruschetta met gemarineerde radijs en tartaar van gerookte zalm. bruschetta met romige geitenkaas quinoa,
appelstroop en gekarameliseerde walnoten. bruschetta met tapenade van zongedroogde tomaten,
Coppa di Parma en kruidenolie. bruschetta met gamba’s, pastis, venkel en komkommer.
Amuse glaasjes (24 stuks)
€ 42,- per 24 glaasjes
Garnalen met venkel en koriander, gemarineerde zalm met dille en komkommer, rosbief met zoetzure groente,
geitenkaas met quinoa en pruimen en gerookte droge worst met dragonmosterd.
Borrelmix
€ 0.75 per persoon
Nootjes, kaasstengels en olijven
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