
 

HAPJES  ASSORTIMENT  
ONDERSTAANDE HAPJES BETREFFEN INDICATIE VAN HET ASSORTIMENT.  

 

KOUDE HAPJES - ASSORTIMENT A 

 Crostini met roombrie, blauwe druif en walnoot 

 Crostini met gerookte zalm 

 Krokant kuipje met eiersalade en een toefje van verse tuinkers 

 Crostini met tapenade en oude kaas 

 Krokant kuipje met kip-kerriesalade, gegrilde paprika en peterselie 

 Mini pasteitje met tonijnsalade 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld. 

 

KOUDE HAPJES - ASSORTIMENT B 

 Crostini met roombrie, blauwe druif en walnoot 

 Crostini met gerookte zalm, geitenkaas en verse basilicum 

 Krokant kuipje met eiersalade en een toefje van verse tuinkers 

 Crostini met parmaham, alioli, snippers van oude kaas en cress 

 Korstdeegbakje met verse filet americain, kruidensaus, bieslook, sjalot  

en knapperig spek 

 Krokant kuipje met kruidenkaas en garnaal 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld. 

 

KOUDE HAPJES – ASSORTIMENT C 

 Bonbon van gerookte zalm met een vulling van garnalen, verse roomkaas en rode 

mosterd cress 

 Rouleau van carpaccio met een vulling van rucola, oude kaas en semi gedroogde 

tomaten 

 Bonbon “vitello tonato” met tonijnmayonaise, gegrilde paprika  en borage cress 

 Rouleau van gekonfijte hoenderbout en dadels omwikkelt in serranoham met een 

topping van daslookkaas 

Deze hapjes kunnen per 20 stuks per soort besteld worden, met een minimale afname van 60. 

  

CROSTINI  

Getoost brood belegd met: 

 Tomaat en basilicum 

 Tonijnsalade 

 Parmaham en alioli 

 Mozzarella, tomaat en basilicum 

 Gerookte zalm/forel, geitenkaas en basilicum 

 Pulled chicken 

De crostini’s kunnen per 10 stuks per soort besteld worden, met een minimale afname van 30. 

 

PINCHOS – HAPJES OP HANDZAME PRIKKERS 

 Chorizo, zongedroogde tomaat en olijf 

 Gemarineerde gamba met groene mamoet olijf 

 Gekruide mozzarella met cherry tomaat en verse basilicum 

 Gerookte prosciuto ham met blanke druif 

 Lolly van rundercarpaccio, tramazini brood, pesto en kruiden 

De pincho’s kunnen per 20 stuks per soort besteld worden, met een minimale afname van 60. 



 
 

BORRELPLATEAUS 

 Diverse vleeswaren zoals parmaham, fuet worst en salami 

 Brokkelkaas kaas  

- geserveerd op houtenplankjes en/of etagères 1 per 10 personen 

 

CHARCUTTERIE 

 Diverse vleeswaren zoals parmaham, fuet worst, mortadella, Napoli salami, 

serranoham en salami 

 Brood en compôte 

- geserveerd op houtenplanken 1 per 20 personen 

 

WARME HAPJES -  ASSORTIMENT A* 

 Diverse kleine snacks (kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  

 Bitterballen  

 Mini loempia’s en samosa’s 

- geserveerd met twee bijpassende sauzen 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld 

 

WARME HAPJES – ASSORTIMENT B* 

 Gefrituurde dim sum hapjes  

 Grote garnalen in filodeeg 

 Diverse kleine snacks (kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  

 Bitterballen 

-geserveerd met drie bijpassende sauzen 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld. 

 

STREETFOOD SNACKS 

 Mini puntzakje frites met mayonaise* 

 Mini saucijzenbroodje, kaasbroodje en kip-kerriebroodje* 

 Mini broodje bitterbal met rode bietenmosterd* 

 Mini broodje hamburger met kaas, bacon, ui en kruidensaus* 

 Mini broodje saté (oosters gemarineerde kippendijen met saus)* 

 Mini broodje pulled pork met rode kool* 

 Pizzapunt –assortiment- * 

*niet op alle locaties mogelijk 

De streetfood snacks kunnen per 30 stuks worden besteld. 

 

  



 
 

 

 

 

TARIEVEN           incl btw excl. btw

 Koud hapje A       € 1.09 p.s. € 1.00 p.s. 

 Koud hapje B       € 1.42 p.s. € 1.30 p.s. 

 Koud hapje C       € 3.00 p.s. € 2.75 p.s. 

 Turks brood met 3 smeersels     € 1.64 p.p. € 1.50 p.p. 

 Crostini       € 1.75 p.s. € 1.60 p.s. 

 Pinchos       € 2.07 p.s. € 1.90 p.s. 

 Borrelplateaus        € 2.62 p.p. € 2.40 p.p. 

 Charcutterie       € 7.19 p.p. € 6.60 p.p. 

 Warm hapje A*      € 0.82 p.s. € 0.75 p.s. 

 Warm hapje B *      € 0.98 p.s. € 0.90 p.s. 

 Mini puntzakje frites*      € 2.73 p.s. € 2.50 p.s. 

 Mini saucijzen-, kaas-, kip-kerriebroodje*   € 2.02 p.s.  € 1.85 p.s. 

 Mini broodje bitterbal met rode bietenmosterd*  € 2.18 p.s. € 2.00 p.s. 

 Mini broodje hamburger met kaas, bacon en ui*  € 3.27 p.s. € 3.00 p.s. 

 Mini broodje saté*      € 3.27 p.s. € 3.00 p.s. 

 Mini broodje pulled pork met rode kool*   € 3.54 p.s. € 3.25 p.s. 

 Pizzapunt*       € 2.83 p.s.  € 2.60 p.s.

  

     

DE TARIEVEN ZIJN EXCLUSIEF BTW PER 1-1-2019 BETREFT BTW LAAG 9%. 


