Amuses & hapjes
Laat ons u en uw gasten verrassen met onze aperitiefhapjes.

Hapjesassortiment – hapjespakket
Een door ons samengesteld assortiment van 3 soorten (€ 6 / persoon) of 6 soorten (€ 12 / persoon) warme en/of koude
hapjes volgens de seizoenen en dit vanaf 10 personen. Vraag naar onze suggesties van het moment en geef gerust
aan of u warme en/of koude hapjes wenst!

Individuele hapjes en amuses
Onderstaand vindt u ons aanbod aan individuele hapjes en amuses om zelf uw keuze uit te maken.
De minimum hoeveelheid per soort hapje is 20 stuks.

Koude hapjes (€ 2,1 / stuk)
Pumpernickelbrood met gerookte palingfilet

Tapenade van tomaat en gedroogde lomo

Bruschetta met tomaat, buffelmozzarella en basilicum (v)

Tartaar van coquille met citroenvinaigrette

Bruschetta met tapanade en rauwe ham

Carpaccio van coquille met limoenrasp

Italiaans gemarineerde scampi'

Tortilla met creme van paprika

Mini-garnaalcocktail

Gerookte zalm met fijne ui en balsamico

Tartaar van verse en gerookte zalm

Cannelloni van courgette met vissalade

Quiche met zalm

Zachte schapenkaas met creme van paprika

Vegetarische quiche (v)

Tartaar van maatje met lente-ui (seizoen)

Quiche Lorraine met prei en gekookte ham

Oesters (Zeeuwse of Franse – creuse of platte) (dagprijs)

Rundscarpaccio met Parmeggiano Reggiano

Desserthapjes (assortiment aan € 1,5/stuk)

Warme hapjes (€ 2,1 / stuk)
Bladerdeeghapje (met zalm / met garnalen / met kaas /
met witloof & ham)

€ 1,1 / stuk

Soepje van de chef
Quiche met zalm

Gegratineerde oester met prei of spinazie (€ 2,5/stuk)

Vegetarische quiche (v)

Gemarineerd kippenvleugeltjes (2 st)

Quiche Lorraine met prei en gekookte ham

Bladerdeegravioli met gerookte zalm

Scampi in zachte preisaus of saffraansaus

Bruschetta met tomaat, buffelmozzarella en basilicum (v)

Tortilla met creme van paprika (v)

Bruschetta met tapanade en rauwe ham

Gamba op Italiaanse wijze

Mini-kreeftenbisque

In onze winkel kan u ook terecht voor een ruim aanbod aan tapas en ingredienten om uw hapjes zelf te maken.
Alle prijzen zijn per stuk (tenzij anders aangegeven), inclusief 6% btw en voor afhaling in onze winkel mits bestelling 3
dagen vooraf.
Voor uw receptie maken wij graag een offerte op maat, eventueel met bediening en dranken van ons.
Versie van 15 maart 2016, deze vervangt alle vorige versies.

