terug naar
Catering overzicht

Hapjes
hapjes Populair
hapjes de luxe
Hapjes warm (op aanvraag)
Broodje Beenham (op aanvraag)
Borrelplank (koud)
Borrel Bites
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 hapjes populair
Kaas afgegarneerd met een druif
Gevuld eitje
Droge worst met Amsterdamse ui
Boterhamworst met augurk
Quiche
Achterham met monchou
Haring op roggebrood
Boerenleverworst
Komkommer met brie en walnoot
Meloen gerold in serranoham
Zalmwrap
Pasteitje met filet americain
Geitenkaasbonbon
< 250 stuks
> 251 stuks

€ 0,60 stuk
€ 0,55 stuk

Vanaf 150 stuks kunnen onze hapjes geleverd worden in een
koelbox, deze is in bruikleen.
50 tot 100 stuks
101 tot 200 stuks
201 tot 400 stuks
401 tot 800 stuks

=
=
=
=

6 soorten
8 soorten
10 soorten
12 soorten

Alle hapjes worden voor een aantrekkelijke prijs in de mix
geleverd. De keuze wordt bepaald door de kok. Uiteraard kunnen
in overleg uw wensen worden meegenomen in deze keuze.



hapjes de luxe

Mini garnalencocktail

Groene asperge in Italiaanse ham

Spies van serranoham, zontomaat, basilicum en mozzarella
Canape met avocadomousse, gerookte zalm en dille

Lepel met carpaccio, pesto, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Abrikoos met kruidenroomkaas en pistachenootjes
Trio kaas torentje
Rosbiefpakketjes

Wrap pastrami met dragonmayo, komkommer en sla

Zalmbonbon met een vulling van onder andere makreel
< 150 stuks

> 151 stuks

€ 1,25 stuk
€ 1,15 stuk

Vanaf 150 stuks kunnen onze hapjes geleverd worden in een
koelbox, deze is in bruikleen.

50 tot 100 stuks = 6 soorten
101 tot 200 stuks = 8 soorten
201 tot 400 stuks = 10 soorten
Alle hapjes worden voor een aantrekkelijke prijs in de mix
geleverd. De keuze wordt bepaald door de kok. Uiteraard kunnen
in overleg uw wensen worden meegenomen in deze keuze.
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Borrelplank

Een royale mix van koude hapjes en borrel bites,
gepresenteerd op een fraai gegarneerde plank.
Al te bestellen vanaf 8 personen.
Vanaf 30 personen gratis bezorging in
gemeente Hardenberg.

€ 5,80 p.p.



Borrel Bites

Breekbrood met aioli, tapenade en kruidenboter
Diverse gevulde wraps
Ham en worst variatie

Trio kaas met groene mosterddip

Warme Gerechten:

Indisch spek; langzaam gegaard buikspek wat smelt in je mond
Huisgemarineerde kippendijen stukjes met satésaus
Gehaktballetjes in zigeunersaus

Inclusief servies en schoonmaak
Vanaf 20 personen toeslagvrij
Gratis bezorging in de gemeente Hardenberg
€ 9,95 p.p.

