Borrelgarnituren
K O U D E

H A P J E S

HOLLANDS BORRELGARNITUUR (MIN. 50 STUKS)

€ 1,25 p. st.

Belegde canapés met: ossenworst, filet Americain, brie, gerookte zalm, gerookte kip met zachte kerriesaus en
walnoot, Italiaans gevuld ei met knapperige parmaham, Beemster kaas met witte druif en appelstroop, salami
met mozzarella en olijf.

BORRELGARNITUUR VARIÉ (MIN. 40 STUKS)

€ 1,50 p. st.

Belegde canapés met: brie met granaatappelpitjes en balsamico crème, filet Americain en carpaccio.
Wraps met diverse vulling: Carpaccio met rucola, pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus, kiprollade met
pesto en Beemsterkaas.
Belegde sandwiches: Rosbief met zongedroogde tomaat, oude kaas en honing/mosterdsaus, BLT sandwich
met kip en York ham sandwich met eiersalade.

BORRELGARNITUUR DELUXE (MIN. 40 STUKS)

€ 1,50 p. st.

Belegde canapés met: tartaar met ei, filet Americain, brie met cranberry compote en walnoot, gerookte zalm
met mozzarella en pesto, carpaccio, gerookte forel met wasabimayonaise, rookvlees met ei en roomkaas,
gerookte kip met zachte kerriesaus en ananas.

BORRELGARNITUUR ROYALE (MIN. 40 STUKS)

€ 1,60 p. st.

Belegde canapés met: martino, ossenworst met kruiden-mosterdsaus, geitenkaas met spek, honing en
walnoot, zalmtartaar met roomkaas, tomatentapenade met krokante parmaham, gamba met guacamole,
rookvlees met dadel en blue cheese, eier-truffelsalade met parmesan.

MINI WRAPS (MIN. 40 STUKS)

€ 1,50 p. st.

Wraps met: gerookte zalm met roomkaas, Mexicaanse wrap met runderrollade, tomaat, maïs en chili salsa,
kiprollade met pesto en provolone, York ham en gerookte kip met oude Reypenaer en honing-mosterdsaus,
carpaccio met rucola, pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus, brie met kip, gegrilde paprika en
tuinkruidensaus.

MINI SANDWICHES (MIN. 40 STUKS)

€ 1,50 p. st.

Gerookte zalm met roomkaas, eiersalade met York ham, zongedroogde tomaat met mozzarella en pesto,
rosbief met zongedroogde tomaat, oude kaas en honing-mosterdsaus, BLT sandwich met kip

PINCHOS (MIN. 40 STUKS)

€ 1,75 p. st.

Gerookte zalm, ei en kerstomaat, gerookte kip met olijventapenade en rucola, serranoham met vijg, gerookte
forel met roomkaas en ansjovis, chorizo met gegrilde paprika en olijf, Spaanse omelet met gegrilde
courgette.

Borrelgarnituren
W A R M E

H A P J E S

WARM BITTERGARNITUUR (MIN. 50 STUKS)

€ 1,00 p. st.

Assortiment van bitterballen, mini kipcorns, mini frikadellen en gehaktballetjes.

WARM BITTERGARNITUUR DELUXE (MIN. 50 STUKS)

€ 1,10 p. st.

Assortiment van bitterballen, bamihapjes, mini kaassoufflés en mini kipfilets.

WARM BITTERGARNITUUR ROYALE (MIN. 50 STUKS)

€ 1,40 p. st.

Assortiment van kalfsbitterballen, mini kipsaté, truffelkroketjes en garnalenkroketjes.

WARM BITTERGARNITUUR EXQUISE (MIN. 50 STUKS)

€ 1,50 p. st.

Assortiment van empanada’s, kipfiletreepjes, rucola-Parmesan kroketjes en
jalapeño cream cheese sticks.

PIZZA BAGUETTE

€ 1,20 p. st.

Stokbrood met Italiaanse gehaktvulling, paprika en kaas, huisgemaakt volgens familierecept.

MINI HAMBURGERS

€ 2,95p. st.

Wordt geleverd in 4 soorten:
Classic cheeseburger
“Friends” burger met spek, champignons en cheddar
Burger met gekarameliseerde uien, oude kaas en truffelsaus
Burger met parmaham, mozzarella en pesto

MINI CROQUE MONSIEUR

€ 1,75p. st.

Ham-kaas
Kipfilet met Beemster en chilisaus
Parmaham met mozzarella en pesto
Cheddar met chorizo, tomaat en mais

BORRELPLATEAU (50 STUKS)
Plateau met spare ribs, kippenvleugels, mini kipsaté en gehaktballetjes

€ 65,00

