KOUDE HAPJES

(PER 10 STUKS, PER SOORT)

€ 20,00

Auberginerolletjes met buffelmozzarella en granaatappel
Wrap van pompoen met geitenkaas en hazelnoot
Hoisin balletjes met gember, munt en koriander
Bressaola rolletje met truffelcrème
Crostini met gerookte eend en mango chutney
Kipspies met pancetta en salie
Canape met rilette van pittige makreel

BRUSCHETTA’S

(PER 30 STUKS, GEMENGD BELEGD)

€ 65,00

Bijvoorbeeld met prosciutto en vijgen, truffelpecorino met gegrilde courgette, sardinemousse, taleggio
met tomatenjam, geitenkaas met dadelchutney

WARME HAPJES

(PER 10 STUKS, PER SOORT)

€ 20,00

Pie met taleggio, peer en radicchio
Polentakroketje met tomaat en basilicum
Paddenstoelenkoekje met truffel
Lamsköfte met sesam, rozijnen en munt
Serrano-manchego bitterballen
Quiche lorraine
Zalm pot pie

(WARM ASSORTIMENT GEMENGD; 7X5 IS 35 STUKS)

€70,00

BROODPLANK

€ 25,00

(VOOR 4/5PERSONEN, INCLUSIEF SCHALEN)

Mooie houten plank met drie soorten smeersel, olijven, rozemarijnstengels en divers brood

* Wij verzoeken u de hapjes/buffetten minimaal drie werkdagen van te voren te bestellen.
Bestellen kan inde winkel, telefonisch of online via www.westerkaatje.nl

ITALIAANS BORRELBUFFET

(VOOR 15/20 PERSONEN, INCL. SCHALEN)

€ 150,00

Met o.a. schiaciatta, truffelpecorino, serranoham met mozzarella, gegrilde courgette, gegrilde paprika
met kappers, Italiaanse kazen, gevulde olijven, Borretane uitjes en divers brood.

FRANS BORRELBUFFET

(VOOR 15/20 PERSONEN, INCL. SCHALEN)

€ 180,00

Met o.a. rozemarijnstengels, tapenade van zwarte olijven met citroen en knoflook, charcutterie van
worst met o.a. venkel en lavendel, mini quiche Lorraine, paddenstoelenkoekje met truffel, pissaladière van
knoflook met tomaat, huisgemaakte paté, gezouten boter en stokbrood

MEZZE PLATEAU

(VOOR 15/20 PERSONEN, INCL. SCHALEN)

Met o.a. humus, tomatendip, paprika aïoli met amandel, gegrilde aubergines, zeppole met prei, krenten
en knoflook, peperonata met kappertjes, polentakroketjes, rozemarijnstengels en brood

* Wij verzoeken u de hapjes/buffetten minimaal drie werkdagen van te voren te bestellen.
Bestellen kan inde winkel, telefonisch of online via www.westerkaatje.nl

€ 140,00

WINTERBUFFET 1

(Vanaf 15 PERSONEN, INCL. SCHALEN)

€ 18,50 p/p

Divers brood met smeersels zoals paprika aïoli met amandel en witte bonenhumus met zoute citroen
Polpette van wild zwijn
Salade van bloemkool, munt, tomaat en pistache-olie (v)
Zoete aardappel tortilla met pepers en gember (v)
Gegrilde wintergroenten (v)

WINTERBUFFET 2

(Vanaf 15 PERSONEN, INCL. SCHALEN)

€ 18,50 p/p

Divers brood met smeersels zoals tomatentapenade met munt en schapenkaas en truffelpecorino
Zacht gestoofde kalfssucade met borretano uitjes
Groene groente salade met kastanjes en salieyoghurt (v)
Arancini met sinaasappel en taleggio (v)
Aardappelgratin (v)

KERSTBUFFET

(Vanaf 15 PERSONEN, INCL. SCHALEN)

te bestellen tot en met 20 december 2017 (uiterlijke afhaaldatum 24 december)

VOOR
Anti Pasti schalen met lekkers zoals bruschetta's belegd met o.a. witte bonenhumus met zoute citroen,
truffelpecorino, zoet-zure pompoen, geroosterde aubergine met granaatappel en labneh, prosciutto met
zoute sinaasappel en munt, crostini met honing en geitenkaas, pie met paddenstoelen en peper.
HOOFD
Wildschotel met knoflook en rode wijn
Aardappel-pastinaakpuree met gepofte ui en citroen (v)
Geroosterde wintergroenten met een frisse yoghurtdressing (v)
Salade van geroosterde (knol)selderij met appel en tahin (v)
NA
Schaal met zoetigheid zoals frambozentartelettes, citroen-merengue, chocolade met gezouten karamel.

€ 25,00 p/p

