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Hapjes 
 
U kunt bij ons terecht voor de complete verzorging van uw evenement. Drankjes, hapjes, personeel en  
totaalinrichting waaronder bar, meubilair, tent, verlichting, verwarming en decoratie.   
We maken graag een afspraak om de mogelijkheden op locatie te komen bespreken. 
Hieronder vindt u een greep uit het assortiment hapjes die we kunnen serveren. 
 
 
Tafelgarnituur 

 Zoutjes en nootjes: €1,20 p.p. Met olijven erbij: €1,50 p.p. 
 Groentenchips met truffelmayonaise: €1,50 p.p. 
 Papadums met raita (yoghurt- muntsaus): €1,50 p.p. 
 Nachos met Mexicaanse kidneybonenspread en wildplukkruiden: €1,50 p.p. 
 Groentendip met saffraanaïolie: €2,50 p.p. 
 Smeltkaasje met groenten om te dippen. €3,50 p.p. 
 Stokbrood met kruidenboter, tapenade en za-attarmayonaise: €3,50 p.p. 
 Arabisch brood met humus, baba ganoush en geroosterde paprikatapenade: €4,00 p.p. 

 
Luxe hapjes, geserveerd op amuseservies of in een amuseglaasje €3,00 per stuk 

 Tonijntartaar met wasabiroom en sesam. 

 Mini pokébowl zalm. : avocado i.p.v. zalm. 

 Coquille met tomatensalade en za’atardressing. : haloumi i.p.v. coquille. 
 Crème van groene asperge met knapperige bacon. : aspergetips i.p.v. bacon. 
 Fregola (soort parelcouscous) met truffel en kalkoen. : geroosterde artisjok i.p.v. kalkoen.  
 Thaise noedelsalade met zoet varkensvlees. : tempé i.p.v. vlees. 
 Hertenham met compote van kweepeer en kruidnagel. : gerookte biet i.p.v. hert. 
 Vietnamese springroll met eend en hoisinsaus. : tofu i.p.v. eend. 
 Tartaar van zwijnshaas met salmiakdressing. 
 Bietenwrap met pulled porc. 

o Diverse warme en koude soepjes, vraag naar de mogelijkheden. 

 
Warme hapjes €2,50 per stuk 

 Kipspiesje met Surinaamse pindasaus / Tandoori kipspiesje met raita / Jamaicaans kipspiesje met jerksaus. 
 Lamskebab met harissa (pepersaus). 
 Spiesje van geroosterde groenten, rozemarijn, knoflook en zeezout. 
 Bobotie: Zuid-Afrikaans ovenhapje van rundergehakt, gedroogd fruit en kerrie. : vegetarisch gehakt. 
 Quiche met spekjes en prei of : met pompoen en feta. 
 Hartig soesje gevuld met parelhoenragout of : met paddenstoelenragout. 
 Empanada met kalfsgehakt, : met kabeljauw of : met zoete aardappel. 

 Thaise gamba, gebakken met een geurige specerijenmix van o.a. citroengras en kafir. 
 Gyoza met yakitorisaus en furikake. 
 Vietnamese loempia’s en samosa’s. 

 
Koude hapjes en amuselepels €2,00 per stuk 

 Rolletje van gegrilde aubergine gevuld met salade van truffelaardappel en macadamianoten. 
 Croustade (knapperig bakje) met hummus en tomaatjes. 
 Dadel met spek op kletzenbrood met brie (lauwwarm). 
 Rolletje van coppa di Parma en groene asperge. 
 Zweeds brood met gerookte zalm, roerei en dilleroom. 

 Prikker met bladerdeegkoekje en octopus/tomaat 
 Prikker met ossenworst en Amsterdamse ui. 
 Prikker met geitenkaas, cantaloupemeloen, munt en sinaasappel. 

 Spiesje van rivierkreeftstaartjes in appel-limoendressing. 
 Soesje of hoorntje met crème van zongedroogde tomaat, kwartelei en paprikakrullen. 
 Amuselepel met rosé gebakken diamanthaas in soja-sesammarinade en wasabiroom. 
 Amuselepel met eendenlever, Pedro Ximenez, pistache en cranberry. 

 Amuselepel met makreel, appel en kerrie. 
 Amuselepel met zwarte citroenkaas en Incabesjes. 

 
 
Alle prijzen zijn exclusief btw. (eten en non-alcoholische dranken 9%, overig 21%). 
Personeelskosten per uur: Cateringmanager: €42,-  Kok: €38,-  Bediening: €32,-. 


