
LUXE HAPJES ARRANGEMENT

Wilt u uw gasten tijdens uw feest voorzien van heerlijke hapjes. Dan is onderstaand 
arrangement misschien iets voor uw feest. De hapjes worden geserveerd uit het 
onderstaande assortiment. Deze hapjes presenteren wij in royaal formaat.
U bent vrij om hierin zelf een keuze te maken.

KOUD
o Casinobrood met peer met roquefort 
o Champignons gevuld met Franse kaas 
o Trostomaatjes met kruidenkaas 
o Carpaccio met pesto
o Boerensnee met beenham, zongedroogde tomaat & mosterdcrème
o Toast met gerookte kip en bieslookroom 
o Meloen met Serrano ham
o Tamme eendenborst met stoofpeer
o Amuse van aardappelsalade met chorizo en tuinkers
o Stokbrood filet Americaine met ei en ui
o Roggebrood met paté en cranberry compote 
o Zalmhapjes met limoenmayonaise 
o Forel met zongedroogde tomaat en mierikswortel 
o Lolly van tonijn met sesamzaadjes
o Hollandse nieuwe op roggebrood gegarneerd met ui, augurk

WARM
o Gamba met groente, rode peper en koriander 
o Oosters kipspiesje met sesam, yakatori saus en komkommerrasp
o 2 groenteloempia’s met chilisaus
o Draadjesvlees bitterballen met mosterdmayonaise
o Gefrituurde kipjuweeltjes met zoete chilisaus
o Paddenstoelentaartje met brie
o Tempura garnaal met wasabi
o Schaaltje champignons in knoflookolie
o Quiches uit de oven

Ook is het mogelijk om hapjes in de vorm van een buffet te presenteren, daarvoor 
vind u onderstaande suggestie.

HAPJES BUFFET:   € 13,50 p.p.
Diverse stokbroden met kruidenboter, tapenade en diverse soorten salades 
Gevulde eitjes 
Ham met meloen 
Gedroogde worsten 
Wraps gevuld met filet Americaine, rucolasla en pijnboompitjes
Champignons gevuld met roomkaas
Schaal met diverse soorten kazen met noten, druiven en appelstroop 
Kleine boerenbolletjes met paté en cranberry compote
Warme saté stokjes met pindasaus 
Warme gehaktballetjes met Teriyaki saus 

De prijs van de hiernaast 
genoemde hapjes zijn € 1,70 
per hapje en er worden 5 
hapjes p.p. geserveerd. 
€ 8,00 p.p. incl. BTW

Het is ook mogelijk dit 
hapjesarrangement samen 
te stellen met 7 hapjes voor 
€ 11,00 p.p.

Heeft u ideeën over andere 
hapjes? Neem dan contact 
met ons op.



WALKING DINNER
 (vanaf 25 personen)

Een walking dinner de ideale manier om uw gasten te ontvangen op een meer losse en 
informele sfeer. Verdeeld over de middag of avond serveren we kleine gerechtjes die handzaam 

en overheerlijk zijn.

Dus geen lange tafels maar een informeel diner aan hoge en lage tafels, aan de bar en een leuke 
zithoek om ongedwongen te kunnen genieten van het beste van beide, borrel en dineren. Nét 

even iets anders !

  WALKING DINNER  € 26,00  

Carpaccio van ossenhaas met verse pesto en kaascracker

Zwitserse kaas soep

Gebakken Zalm geserveerd met pasta en hollandaise saus

Varkenshaas medaillons met brie, honing en noten
met op tafel zakje verse frites met mayonaise

Crème brûlée van rood fruit 

Op de tafels staan crudités en brood met dip
 

WALKING DINNER LUXE € 30,50

Vitello tonato van gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise

Kreeftenbisque met Hollandse garnaaltjes en een tikje crème fraîche

Gambaspies met mango dip en pappadew mayonaise 

Thaise kip met cashewnoten en rijst

Ossenhaasspies met teriyaki en sesamzaadjes
met op tafel zakje verse frites met mayonaise

Chocolade lava taartje met vers fruit

Op de tafels staan crudités en brood met dip 


