“Uit-Muntend” fingerfood
Tafelgarnituren:
(alle prijzen per persoon)






Gemarineerde olijven
Noten melange en zoute koekjes
Boerenbrood met olijven tapanade en aioli
Wieerter kaasplankje (oude Weerter brokkelkaas) met bietenstroop

€ 0,75
€ 0,75
€ 1,25
€ 2,00

Hollands tafelgarnituur
Puntjes Weerter brokkelkaas
Puntjes Limburgse metworst
Zilveruitjes en zure bommen
Prijs per persoon € 3,00

Gemengd tafelgarnituur
Wij plaatsen een gemengd tafelgarnituur op de (sta) tafels gepresenteerd in witte aardewerk
bakjes
Pikante notenmix
Gemarineerde olijven
Zoute koekjes
Prijs per persoon € 1,25

Mexicaans tafelgarnituur
Tacochips geserveerd met guacamole dip en tomatensalsa
Prijs per persoon € 0,75

Gezonde snack met dip
Komkommerfrites
Bleekselderijfrites
Wortelfrites
Rode paprikafrites
Geserveerd met kruidendip
Prijs per persoon € 2,00

Bittergarnituren
Hollands bittergarnituur
Vleesbitterballen
Kipnuggets
Mini kaassoufflés
Geserveerd met pittige mosterd, romige mayonaise en chilisaus
Prijs per persoon € 3,50
(Gebaseerd op 4 stuks per persoon)
Petit Crolines
Assortiment mini bladerdeeghapjes met diverse smaken
Zalm
Kip/kerrie
Champignons
Kaas
Rundvlees
Prijs per persoon € 4,25
(Gebaseerd op 4 stuks per persoon)
Oriental delight
Spring rolls
Butterfly garnalen
Cheesefingers
Mini garnalen kroketjes
Prijs per persoon € 4,75
(Gebaseerd op 4 stuks per persoon)

Koude Hapjes
Basis hapjes assortiment koud
Kleine gevarieerde hapjes op crostini´s en wraps;
Carpaccio met pesto en Parmezaanse kaas
Gerookte zalm en een crème van mierikswortel
Kruidenroomkaas, walnoten en notensla
Filet American met Augurkjes
Noorse garnalen met zelfgemaakte cocktailsaus
Prijs per item € 1,25

Basis hapjes assortiment warm
Vlees bitterballen
Bami en nasihapjes
Vlammetjes
Kip hapjes
Mini loempia’s
Kaassoufflés
Prijs per item € 0,80

Luxe hapjes assortiment koud
Ciabatta met:
Vitello tonnato met tonijn mayonaise
Carpaccio van tonijn met een wasabi crème
Gerookte paling met gemarineerde tomaat
Krabsalade met groene kruiden
Hollandse garnalen met vers gemaakte cocktailsaus
Gerookte rib-eye en een abrikozen compote
Gerookte serranoham met een tomatentapenade
Tartaar van gegrilde paprika, fetakruimels en honing
Lolly van roomkaas en kruim van spek
Spiesje meloen met Italiaanse Danielle Parma ham
Verse Zeeuwse oesters
Hollandse Haring geserveerd op roggebrood
Prijs per item € 2,25

Luxe hapjes assortiment warm
Huisgemaakte minisaucijzenbroodjes
Mini gamba’s met roedjaksaus
Kippenlevertjes met spek
Huis gemaakte Quiche loiraine met spek of zalm
Mini gehaktballetjes met diverse dipsaus
zoals wasabi, grove mosterd en tomaat
Mini kipspiesje yakitori
Calamares Romana – Gefrituurde inktvisringen
Prijs per item € 2,50
Mini runderburgertje met echter BBQ Enzo Saus
Prijs per item € 3,50

Tapas buffetje
Koud
Groene mini paprika’s met kaas
Haring in honing mosterdsaus
Spaanse aardappelsalade
chorizo spies met manchego kaas
Spiesjes van scampi en meloen
Diverse soorten gemarineerde en gevulde olijven
Kopjes gazpacho
Gemarineerde ansjovisfilets
Gedroogde blaadje San Daniële Brendola ham met avocadodip
Pikante knoflookworst
Gemarineerde artisjokken
Brochetta van tomaat met verse basilicum
Dadels met geitenkaas
Hierbij serveren wij knoflookbrood, uienbrood en stokbrood
Prijs per persoon € 9,95

Trendy amuses
Meloensoepje met een geroosterde gamba
Gazpacho met verse basilicum
Pomodorisoep met krokantje van spek en rucola
Prijs per item € 2,50
Verschillende soorten warme en koud amuse bakjes en glazen met:
Blokje tonijn met een pipet van soja
Salade van Thaise kip en gefrituurde rijstmie
Sashimi van zalm
Zuurkoolsalade met notenolie, pastrami en piccalilly
Blokje gemarineerde zalm met een pipet van wasabimayonaise
Prijs per item € 3,25

