LUXE HAPJES, SUSHI & AMUSEHAPJES
(minimale bestelhoeveelheid is 30 stuks per soort,
het assortiment zal aangepast worden aan het aantal hapjes.)

Wilt u geen uitgebreid buffet, maar toch genieten
van onze heerlijke gerechten, bestel dan eens een
assortiment luxe hapjes, trendy fingerfood, verse
sushi of amuse hapjes.
Een echte aanrader, al zeggen we het zelf!

Luxe hapjes € 1,10 p.stuk
Zachte gebakken broodrondjes besmeerd met boter en
belegd met slasoorten. Voorzien van een rijk garnituur
van o.a. gerookte zalm, paté, room brie, gerookte forel
en gegrilde beenham. De hapjes worden op luxe wijze
gegarneerd met bijpassende garnituren.
Borrelgarnituren € 1, 25 p.stuk
Assortiment luxe borrelgarnituren bestaande uit o.a.
gehalveerde gevulde eitjes, wraps gevuld met zalm,
roomkaas en rucola, mini sandwiches divers belegd en
komkommertranche met paté en vruchtenchutney.
Fingerfood € 1,50 p.stuk
Lekker trendy hapjes ideaal als aanvulling bij een
hapjesbuffet of in combinatie met onze andere hapjes.
Op lange prikkers presenteren we een assortiment
fingerfood bestaande uit o.a. Tramezzone lolly’s met zalm,
rucola en roomkaas, kruidige gehaktstaafjes met ui,
paprika en pijnboompitjes, wraps gevuld met kipfilet,
gemarineerde scampi’s met kruidentopping en
gebakken zalmspiesje met verse tuinkruiden.
Sushi € 1, 50 p.stuk
Voor wie van het verre Oosten houdt of gewoon eens iets
anders wil presenten, hebben we ook overheerlijke sushi.
Huisgemaakt met alleen de allerbeste ingrediënten.
Assortiment bestaande uit diverse sushi bijvoorbeeld:
- Uramaki; inside-out-roll met o.a. tonijn en omelet
- Hosomaki; dunne sushi met o.a. komkommer en avocado
- Futomaki; dikke sushi met o.a. krab en zalm
De sushi wordt geserveerd met wasabi pasta en sojasaus.
Amusehapjes: € 2,25 p.stuk
Luxe assortiment glaasjes gevuld met overheerlijke
en verse gerechten, bijvoorbeeld:
- Garnaaltjes met romige cocktailsaus
- Gerookte kipfilet met tomatentapenade
- Kipspiesje op pikante komkommer met rozijntjes
- Spiesje van gemarineerde zalm en chilisaus
- Rundercarpaccio met salsa van olijf en tomaat
- Gegrilde scampi’s met olijven en groentechutney

