HAPJESLIJST
2016

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u graag onze hapjeslijst presenteren. Op deze manier kunt u van elke gelegenheid
iets bijzonders maken. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW.

Kaas assortiment:

Schaal met 24 blokjes kaas (4 soorten) en 2 koude sauzen
Worst assortiment:

Schaal met 24 stukjes worst (4 soorten) en 2 koude sauzen
Kaas/Worst assortiment:

Schaal met 48 blokjes kaas en worst (8 soorten) en 2 koude sauzen

€ 19,95 per schaal
3 schalen voor € 46,50
€ 21,95 per schaal
3 schalen voor € 49,50
€ 39,50 per schaal
2 schalen voor € 65,00

Gemengd gefrituurd bittergarnituur: (50 stuks gefrituurd)
€ 30,00 per schaal

Schaal met een mix van: bitterballen, bami balletjes, mini gehaktballetjes, mini kaassoufflé en mini
kiphapjes, geserveerd op een gegarneerde schaal met bijpassende sausjes
Luxe gefrituurd bittergarnituur: (50 stuks gefrituurd)
€ 50,00 per schaal

Schaal met een mix van: vishapjes, mini loempia’s, mini satéstokjes, kipjuweeltjes
en van Dobben bitterballen, geserveerd op een gegarneerde schaal met bijpassende sausjes

Koud bittergarnituur A:










Roggebroodje met Hollandse nieuwe en fijngesnipperd uitje
Roggebroodje met gerookte makreelfilet
Indisch gehaktspiesje met een fris fruit
Jonge kaas met versfruit garnering
Grillworst met een friszure garnering
Leverworst met een spektopje
Met rookvlees omwikkeld eitje
Lolly van tunnbrod met gerookte zalm en bieslookcréme
Lolly van tunnbröd met roomkaas en dadel
Hapjes, minimaal 10 per soort: € 15,00 per 10 hapjes
Schaal à 50 stuks: € 60,00 (Keuze uit 5 soorten à 10 hapjes per soort)
3 Schalen à 50 stuks: € 160,00 (Keuze uit 5 soorten à 30 hapjes per soort)

Koud bittergarnituur B:









Gevuld eitje
Partyhapje met een mousse van geitenkaas en gerookte zalm
Partyhapje cervelaathoorntje gevuld met vleessalade
Partyhapje met gerookte forel en cherrytomaatje
Partyhapje met carpaccio, Grana Padano en rucola
Partyhapje met roombrie, kruidensla en een vleugje pesto
Partyhapje met gerookte kip en een framboos
Tortilla gevuld met gerookte rib-eye, eikenbladsla en rode saus
Hapjes, minimaal 10 per soort: € 17,50 per 10 hapjes
Schaal à 50 stuks: € 70,00 (Keuze uit 5 soorten à 10 hapjes per soort)
3 Schalen à 50 stuks: € 190,00 (Keuze uit 5 soorten à 30 hapjes per soort)
1 Schaal A à 50 stuks en 1 Schaal B à 50 stuks: € 120,00
2 Schalen A à 50 stuks en 2 Schalen B à 50 stuks: € 220,00
3 Schalen A à 50 stuks en 3 Schalen B à 50 stuks: € 320,00

Luxe amusehapjes:
Amuseglaasjes gevuld met:

Rode bietentartaar en haring

Tonijn- en eiersalade

Gemarineerde zalmsnippers met kruidensla en kappertjes

Mini garnalencocktail met een zachte cocktailsaus

Reuzegamba met een pikante dipsaus

Mini kipcocktail met fris fruit en bosuitje

Griekse salade van feta, olijf en rode ui
Amuselepels opgemaakt met:

Kalfsrosbief en een zoetzure dipper

Gerookte zalm en bieslook crème

Paté en gedroogde ham

Bundeltje van carpaccio

Gerookte rib-eye en aceto balsamico
€ 18,50 per soort van 10 stuks

