BORRELGARNITUREN
Al meer dan 45 jaar verzorger van uw evenement
Voor een feestje thuis of op uw bedrijf, met ons assortiment aan borrelgarnituur vindt u voor elke gelegenheid de juiste hapjes.
HOLLANDS ASS. BORRELGARNITUUR
€1,00 per stuk (min. 50 st.)
Assortiment van belegde canapés met o.a. : ossenworst, filet American Brie, gerookte zalm, kiprollade
met pestomayonaise en Provelone, gevuld ei met Hollandse garnalen, vijgenbrood met Beemsterkaas en
appelstroop
BORRELGARNITUUR VARIÉ
€1,25 per stuk (min. 40 st.)
Assortiment van belegde canapés: Brie met tomatentapenade, filet american en carpaccio. Wraps met
diverse vulling: Gerookte zalm met roomkaas, kiprollade met pesto en provelone. Assortiment van belegde sandwiches: Rosbief remouladesaus, club en York ham met eiersalade.
HOLLANDS ASS. BORRELGARNITUUR DE LUXE
€1,25 per stuk (min. 40 st.)
Assortiment van belegde canapés met o.a. tartaar, filet American, Brie met tomatentapenade, gerookte
zalm, carpaccio, gerookte forel met wasabi mayonaise, rookvlees met roomkaas, kiprollade met provelone en pestomayonaise
HOLLANDS ASS. BORRELGARNTUUR ROYALE
€1,40 per stuk (min. 40 st.)
Assortiment van belegde canapés met o.a. Martino, rookvlees met ei en roomkaas, ossenworst met kruiden mosterdsaus, geitenkaas met spek en honing en walnoot, zalmtartaar met roomkaas, Hollandse garnalen met viskuit, gamba in serranoham en Danish bleu met Goudse kaas en cranberry’s.
ASSORTIMENT MINI WRAPS
€ 1,25 per stuk (min. 36 st.)
Met diverse vullingen: Gerookte zalm met roomkaas, tomatentapenade met Brie, kiprollade met pesto en
provelone, salami met komkommer en mascarpone, York Ham en gerookte kip met oude Reypenaer en
honingmosterdsaus, roomkaas met asperge en tomaat en Gruyère
ASSORTIMENT TAPAS
Schaal 50 stuks a € 60,Albondigas, Garnalenspies, mergues, pinchos pollo, olijven met roomkaas, gevulde mini paprika’s
ASSORTIMENT MINI SANDWICHES
€ 1,25 per stuk (min. 30 st.)
Club sandwich, Sandwich rosbief met truffelmayo en Parmezaan, gerookte zalm met roomkaas, rookvlees
monchou en ei, eiersalade met York Ham, gekruide kip met crème fraiche en rozijnen, zongedroogde tomaat, mozzarella en pesto.
ANTIPASTI PLATEAU
€ 60,Plateau met diverse Italiaanse vleeswaren met diverse broodsoorten en olijfsoorten. Een plateau is voor
15 personen bij de borrel.
INTERNATIONAAL BORRELPLATEAU
€ 100,- (plateau v. 20 pers)
Borrelplateau met Hollandse kazen, internationale kazen, antipasti met; rauwe ham, salami, chorizo, lomo, gekookte ham, olijven, aperitief worstjes, gevulde paprika’s, brood, crackers, fruit en brood.

WARME BORRELGARNITUREN
Al meer dan 45 jaar verzorger van uw evenement
Voor een feestje thuis of op uw bedrijf, met ons assortiment aan borrelgarnituur vindt u voor elke gelegenheid de juiste hapjes. Per schaal van minimaal 50 stuks te bestellen.
HOLLANDS WARM BORRELGARNITUUR € 0,75 per stuk
Assortiment van bitterballen, kipnuggets, mini frikadellen
en gehaktballetjes.
BORRELGARNITUUR DE LUXE
€ 0,90 per stuk
Assortiment van bitterballen, bamihapjes, mozzarella bolletjes en kipfilet.
BITTERGARNITUUR ROYALE
€ 1,20 per stuk
Assortiment van kalfsbitterballen, mini kip saté, kaaskroketjes en gambabeignets.
AMERIKAANS BITTERGARNITUUR
€ 1,25 per stuk
Assortiment van kipfingers, cheddar poppers, mozzarella
sticks en mini tortilla’s.
PIZZA BAGUETTE
Stokbrood met Italiaanse gehaktvulling, paprika en kaas.

€ 1,- per stuk

ASSORTIMENT MINI HAMBURGERS
- Classic cheeseburger
- Friends burger met spek, champignons en cheddar
- Kalfsburger met truffelsaus en kwartelei
- Kipburger met komkommer & chilisaus

€ 2,50 per stuk

ASSORTIMENT BLADERDEEG BROODJES
Halve saucijzenbroodjes, kaasbroodjes, saté broodjes en kip-kerriebroodjes.

€ 2,50 per stuk

BORRELPLATEAU
Plateau met spare ribs, kippenvleugels, mini kipsate’s en gehaktballetjes

€ 60,- (50 stuks)

