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Hapjes hebben wij in verschillende soorten en maten. En ook voor ieder wat wils. Op deze pagina ziet u
onze diverse varianten. U hoeft niet te kiezen in het assortiment, wij serveren de hapjes gemixt op schalen
uit aan uw gasten. Het tapas aperitief kan zowel op etagère als op houten plank geserveerd worden.

Partyhapjes

Luxe partyhapjes ‘Dufais’

		
		
-

		

Pinchos met Spaanse ham en mozzarella
Beefburger van rosbief met truffelsaus
Thonbrood-rol met bieslookkaas, gedroogde tomaat
en salami
Gevuld eitje met krabsalade en zalmeitjes
Mini broodje met gerookte kalkoen en sellerie salade
Roggebrood met Old Amsterdam, appelstroop en 		
walnoten V
Terrine van gerookte zalm en dille
Toast met gerookte paling met limoen

Prijs € 1,55 per stuk
(minimale afname 54 stuks)

Partyhapjes Italiano
		
		
-

Ciabatta met Black Angus carpaccio met truffelsaus en
Parmezaanse kaas
Bruschetta met Parmaham en mozzarella spies
Ciabatta met gegrilde courgette, roodlof,
gorgonzola en walnoot V
Focaccia gevuld met salami en pesto
Ciabatta met kalfsrollade met tonijnsaus
Bruschetta met gemarineerde zalm, rode ui en kappertjes
Geitenkaas terrine met cranberry

Prijs € 2,45 per stuk
(minimale afname 150 stuks)

FOCACCIA

Focaccia is een Italiaans plat brood. Het komt oorspronkelijk
uit Ligurië, de streek rond Genua. De naam komt waarschijnlijk
van het Latijnse focus (haard), zoals het werd genoemd door de
Etrusken die het brood op hete stenen bakten.

BLACK ANGUS

De belangrijkste reden voor het wereldwijde succes van
het Angus-ras is de uitzonderlijke kwaliteit van het vlees.
Dit hangt samen met de “marmering” van het vlees: dunne
lijntjes vet die door het vlees lopen. Vet heeft de eigenschap
dat het smaak vasthoudt, wat het zo lekker maakt.

Mousse van beenham met mosterdsaus en verse asperge
Zalmtrio met zalmmousse, gerookte zalm en zalmeitjes
Brioche broodje met Black Angus carpaccio
Luchtige eendenlevermousse met gerookte eend
Rode bietensalade met mierikswortel en geitenkaas V
Gegrilde tonijn met wasabi en koriander
Briochebrood met gehakt biefstukje en
een gebakken kwarteleitje

Prijs € 2,55 per stuk
(minimale afname 150 stuks)
Wilt u meer vegetarische hapjes in uw assortiment luxe
partyhapjes? U kunt hapjes vervangen door vegetarische
partyhapjes of vegetarische partyhapjes Italiano.

PESTO

Pesto of pesto genovese (uit Genua) is een Italiaanse saus,
oorspronkelijk gemaakt door olijfolie, basilicumblaadjes,
knoflook, zeezout, pecorino en/of Parmezaanse kaas, en
pijnboompitten fijn te malen. De ingrediënten werden in
een vijzel tezamen fijngewreven. Vandaar de naam ‘pesto’ =
gestampt. Het product heeft een smeuïge textuur.

Tapas aperitief
Op etagères op tafel

met o.a.:
- Gemarineerde olijven
- Bruschetta
- Dadels
- Mortadella
- Parmaham
- Serranoham
- Salami
- Gegrilde groenten
- Gevulde focaccia
- Diverse soorten Italiaanse en Spaanse kazen
- Ciabatta
Prijs € 5,55 per persoon
(minimaal 25 personen)
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