
 

 

 
Receptie hapjes            

     
Op tafel                    Feesten na 20.30u 

Turks brood met aioli en tappenade (4-6 pers)     5,00            Gelieve een keuze te maken losse hapjes 
Bakje gemengde nootjes        2,50             of een arrangement (zie pag. 2) te nemen. 
Trio van luxe zoutjes en bladerdeeg stengels     5,50             
Bakje nachos met salsasaus, gesmolten kaas en zure room   7,00           
Spaanse groene- en zwarte olijven       3,50             
Kaas / Ham plankje met Turks brood en mosterd dille dip  12,50  
Hollands plankje kaas, worst, Amsterdamse uitjes   11,50     
 
Koude tapasplank (8-10 pers) :        Luxe receptiehapjes (minimaal 25 per soort te bestellen)     
Jonge kaas, huisgemaakte tonijnsalade, olijven, humus,     Minisoepje van pompoen of tomaten      2,50 
Serranoham, Turks brood met aioli en tappenade   19,50  Luxe belegde stokbroodjes assorti        2,00 
Warme tapasplank (8-10 pers) :       Ossenhaas op spiesje        2,25  
Chickenbites met salsadip, albondiga’s (Spaanse gehaktballetjes)   Gamba met staartje         2,25 
Inktvisringetjes, scampi’s in een jasje, knoflookchampignons,    Waddenkroketjes met geitenkaas, garnaaltjes en/of chorizo    1,70 
nacho’s met kaas en room      19,50   Mini quiche    V         2,00 
Luxe borrelplank (8-10 pers) minimaal 6 planken te bestellen.   Canapé met Serranoham en rode ui konfijt       2,00 
Sashimi van ossenhaas, tonijn met kruidenkorst, gamba’s, Serranoham  Coquille op toast met Serrano chipje (per 25 stuks)      2,50 
jonge kaas, eiersalade, tonijnsalade en brood   27,50  Geitenkaasballetje in jasje van geroosterde nootjes en honing V     2,00 
Snacks (minimaal 25 per soort te bestellen)      Roggebrood met bietenboter en Genneper Kaas V    2,00 
Luxe gemengde bittergarnituur Van Dobbe      1,00   Canapé met zalm en citroen-dille mayonaise     2,00 
Bitterballen Bourgondische per stuk       1,00   Mini hamburger (runder) met huisgemaakte hamburgersaus   3,00 
Kaaspuckies V               0,70   Mini groentekroketjes V        1,10 
Inktvisringen met aioli per stuk       0,80   Assortiment luxe stokbroodjes met divers beleg     2,00 
Scampi’s met jasje en chilisaus per stuk      1,00  Tonijn met kruidenkorst en licht pikante wasabi mayo    3,00  
           Pizzapunten met Serraoham, Carpaccio, zalm en vega (per 8)        2,25 
Mini worstenbroodjes per stuk       1,50   Sashimi van ossenhaas met ketjap-truffeldressing     3,00 
Chickenbites met salsadip        0,90  Puntzakje friet met mayo        2,50 
Albondiga’s (gehaktballetje) met dip, per stuk     1,00  Combinatie van 6 luxe hapjes (zelf te kiezen), incl zoutjes/nootjes 13,50 



 

 

Hapjes arrangementen 

Minimaal per 25 personen te bestellen 
 

                                      
 
 
Hapjes (avond) arrangement standaard :       Hapjes arrangement luxe : 
Trio van luxe zoutjes en bladerdeeg stengels op de tafels     Trio van luxe zoutjes, olijven en bladerdeeg stengels op de tafels  
Nachos in salsasaus, gesmolten kaas en room op tafels     Nachos in salsasaus, gesmolten kaas en room op tafels 
3x luxe gemengde borrelmix gedurende de avond      Assortiment luxe belegde toastjes op etagères op de tafels 
*) Puntzakje friet met mayonaise rond 2400u (alleen bij avondfeest) /of   Uitgeserveerd : 
*) Brabants Bourgondisch worstenbroodje (bij dag-feesten)    Bourgondische bitterballen 2x rondje 
Per persoon totaal           5,50    Waddenkroketje met geitenkaas, garnaaltjes en chorizo (assorti) 
            Gamba in een glaasje 
Tapas arrangement (in 3 etappes, geserveerd  op leuke plankjes)    Ossenhaas puntje op spiesje 
1 plankje met brood met aioli en tappenade, gemengde nootjes    Per persoon totaal            8,50 
   bakje nachos met salsasaus, gesmolten kaas en zure room en  
   Spaanse groene- en zwarte olijven       Grotere hapjes (kleine maaltijd): 
1 plankje met Serranoham, jonge kaas, humus, Turks brood    Kipsaté (stokje 100 gr) met satésaus uit de hotpot met brood  6,50 
   en eiersalade en tonijnsalade.        Soep uit de hotpot met brood en kruidenboter   4,00 
1 plankje met inktvisringen, scampi’s met jasje, chickenbites    Snackbuffetje met onbeperkt friet, kroket, frikandel en nuggets 6,50 
   albondiga’s in tomatensaus, knoflookchampignons, aioli, chilisaus.   Luxe belegde broodjes met vlees, vis en kaas op plateau  6,00 
Per persoon totaal            7,50   Gamba(3)-spiesjes met salsa saus     7,00 
            Hamburger (100 gram) met broodje, garnering en saus  6,50 

             


