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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. Bij de warme bittergarnituur hoeft u niet te kiezen in het assortiment, wij serveren
de hapjes gemixt op schalen uit aan uw gasten. Bij de keuzehapjes vragen wij u wel om te kiezen (minimaal
30 stuks per soort). De hapjes kunnen per soort uitgeserveerd worden.

Warm bittergarnituur
o.a.

-

RICOTTA

Ricotta is een sneeuwwitte zachte en frisse Italiaanse
kaas van koeien- of schapenmelk met een milde en zacht
zoete smaak. Ricotta bevat een laag zout- en vetgehalte.
Ricotta betekent ‘opnieuw gekookt’. De naam verwijst
naar de methode waarop ricotta gemaakt is: het
wordt gemaakt van de wei die overblijft nadat deze is
gescheiden van de wrongel.

Bitterballen
Kipstukjes
Kaasstengels V
Tapas garnalen

Prijs € 0,90 per stuk

Keuze Partyhapjes

Keuze Partyhapjes luxe

□ Mini saté met satésaus
□ Beemster kaasbroodje V
□ Gehaktstrüdel met cranberries
□ Rosbief burger met cheddar en Hollandaise saus
□ Mini hotdog met zuurkool
□ Kalfs saucijzenbroodje
Prijs € 2,10 per stuk
(minimaal 30 per soort)

QUICHE LORRAINE

Een quiche is een hartige open taart, meestal gemaakt
met een zanddeegbodem van meel, water en boter. De
vulling bestaat uit een luchtig opgeklopte mix (custard)
van eieren en room. Hier worden dan vervolgens
nog groenten, vlees of vis en meestal ook kaas aan
toegevoegd. Quiche wordt meestal warm, maar ook wel
afgekoeld opgediend. De meest bekende quiche is de
Quiche Lorraine, waarbij spek en kaas
de hoofdingrediënten vormen.

PARMEZAANSE KAAS

De Parmezaan is goed te onderscheiden van vergelijkbare
kazen. Alleen de kaas uit het gebied van de provincies Modena,
Parma en Reggio Emilia (plus delen van Bologna en Mantua)
mag de naam Parmezaan dragen. De echte Parmezaan is te
herkennen aan het zegel dat over de hele zijkant van de kaas
gedrukt is, en waarop “Parmigiano Reggiano” te lezen is.

□ Kalfs canneloni met pomodori saus
□ Lasagnerol van gerookte zalm en pesto
□ Geitenkaas met rode bietjes en balsamico V
□ Truffelrisotto met Parmezaanse kaas
□ Quiche Lorraine met spekjes en oude kaas
□ Aubergine gevuld met ricotta en een salsa
		 van gegrilde paprika V
□ Gegrilde gamba met noedels en koriander
□ Vers gebakken pizzapunt met gerookte zalm, rode ui, 		
		 kappertjes en wakame
□ Vers gebakken pizzapunt met serranoham, pomodori 		
		 tomaat, buffelmozzarella en rucola
Prijs € 2,60 per stuk
(minimaal 30 per soort)

Snacks

In buffetvorm
- 3 stokjes kipsaté met garnituur
		 (satésaus, stokbrood, kruidenboter, kroepoek,
		 komkommer in ’t zuur en tomaatjes in ’t zuur)
Prijs € 10,65 per persoon
- Panini met beenham en mosterdsaus
Prijs € 5,10 per persoon
(minimaal 30 personen)
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