KOUDE HAPJES

(PER 10 STUKS, PER SOORT)

€ 20,00

Geitenkaaslolly’s met pistache en roze peper
Frittata met groene asperges en dille
Hoisin balletjes met gember, munt en koriander
Watermeloen met feta en munt
Crostini met rib-eye en vijgenchutney
Kipspies met limoen en koriander
Canapé met sardines en kappermayo

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 aubergine en geitenkaas
Polentakroketje met parmezaan en rozemarijn
Empanada met mozzarella, tomaat en basilicum
Siciliaans kalfsgehaktballetje met citroen
Kip courgettekoekje met frisse dip
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.

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, mini quiche lorraine, pissaladière van
knoflook met tomaat, huisgemaakte paté, gezouten boter en stokbrood

MEZZE PLATEAU

(VOOR 15/20 PERSONEN INCL. SCHALEN)

140,00

Met o.a. hummus, muhamarra, tarama, gegrilde courgette, haloumi fritters, peperonata met kappertjes, polentakroketjes,
rozemarijnstengels en brood

ZOMERBUFFET 1

(Vanaf 10 PERSONEN INCL. SCHALEN)

18,50 p/p

Divers brood met smeersels zoals de muhamarra en korianderpesto, kip-citroen
spinaziesalade met quinoa, sinaasappel, pistache en mosterddressing
haloumi courgette fritters

ZOMERBUFFET 2

(Vanaf 10 PERSONEN INCL. SCHALEN)

`

Divers brood met smeersels zoals taramasalata en korianderpesto, saltimboccastoofje,
polentakoekjes, salade met courgette en parmezaanse kaas, siciliaanse beignets met prei,daslook en krent,
peperonata met kappers

* Wij verzoeken u de hapjes/buffetten minimaal drie werkdagen van te voren te bestellen.

21,50 p/p

