LUXE HAPJES
(Alleen te bestellen per 50 stuks; gesorteerd)

Koud

-

Minibroodje gerookte Ijsselmeerpaling
Minibroodje gerookte Schotse zalm
Gemarineerde gamba in knoflook
Barquette met kaasmousse Castello Blue
Prikker met farce balletje
Gevuld eitje
Barquette met crabsalade
Partje meloen met Ardenner ham
Gevulde dadels met roomkaas
Nieuwe haring op roggebrood met uitjes
Gevulde wrap met crab
Mini kipspiesje sesamsaus
per stuk € 1,30

Warm

-

Mini barquette quiche Lorraine
Zalm en croûte
Mini pasteitje kalfsragoût
Mini saucijzenbroodje
Mini worstebroodje
Vleesspiesje pikant
Gevulde wrap met groentevulling

per stuk € 1,30

FINGER FOOD KOUD:
( per 10 stuks per soort te bestellen.)
- Amuselepel met mousseline van zalm en gerookte zalm
- Amuselepel met gevogeltemousse
- Side-plate carpaccio van ossenhaas met tomatendressing, pijnboompitten
en oude kaas
- Side-plate met kaassalade, asperge en walnoot
- Bonbon van carpaccio met pestosaus en pijnboompitten
- Bonbon van gerookte zalm met tartaar van zalm en 2 soorten kaviaarsaus
- Cocktailglaasje met gerookte eendenborst en bessendressing
- Cocktailglaasje met meloenbolletjes met reepjes Ganda ham
- Appetizer glaasje koude preisoep met room en gerookte eendeborst
- Appetizer glaasje gevuld met Hollandse garnaaltjes en cocktailsaus
- Gemarineerde asperge met kerry-mayonaise en rivierkreeftenstaartjes
- Halve grapefruit met King crab en cocktailsaus
- Maki Sushi hapje met wasabi mayonaise
- Cocktail glaasje met huzarensalade en garnituur
- Geconfijte eendepoot met eendelever mousse
- Panacotta van tonijnmousse met tomatengelei

€ 1,95
- 1,45
-
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FINGER FOOD WARM:
per 10 stuks per soort te bestellen.

-

Gebakken scampi met pernodsaus
Soufflé van witvis met scampi’s in kreeftensaus
Kip sesamspiesjes met advokaatsaus
Tipje met roerbakgroenten en soja kip met cashewnoten
Puntzakje met vlaamse frites en mayonaise
Reuzen garnaal gepaneerd in Japans paneermeel en met Noilly-prat saus
Yakitori, Japanse kip teriyaki stick met rode pittige saus
Gefrituurde kalfskroketjes met mosterdsaus
Spiesje met diverse vleessoorten met cajunkruiden
Champignon gevuld met groenten en ricotta
Gemarineerde artisjokken met Parmaham en Gruyerekaas

-
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TAPAS PLATEAU :

Een mooie plank met inlegschaaltjes, gevuld met een heerlijk assortiment diverse
lekkere koude hapjes zoals salades uit eigen keuken, Serrano ham, meloen, salami,
oude kaas, Blue Castello, gevulde peppadews, olijven, gamba’s, gerookte zalm,
gerookte paling, pittige gehaktballetjes, vleesspiesjes met ketjapsaus, kruidenboter,
pesto en sausjes.
Tevens krijgt u er stokbrood en breekbrood bij.
Het plateau is te gebruiken als lunch of avondmaaltijd in de vorm van shared dining .
Het is ook te gebruiken als voorafje of als borrelhapje, in dat geval is een plateau voor
5-6 pers. geschikt voor ongeveer 10-12 personen.
5-6 personen
7-9 personen
10-12 personen

€ 110,50
€ 167,50
€ 221,00
1-1-19

