Aperitief
TAPAS, HAPJES KOUD OF WARM
OF EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT?
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Tapas (bij het aperitief)

Koude tapas bij het aperitief

€ 9,50 pp

Wij voorzien 1 plateau per 4 personen.

Aanrader bij het aperitief en voor ieder wat wils.
De chef selecteert een assortiment van koude tapas, waaronder olijfjes, kaas- salamiblokjes, verschillende
dips, humus, gerookte/gedroogde vleeswaren, grissini’s en nog meer lekkers.

Koud tapas assortiment

€ 12,50

Wij voorzien 1 plateau per 2 personen, waardoor het assortiment ongeveer gelijk blijft maar wel een
ruimere hoeveelheid bevat. Dit kan men zien ter vervanging van een voorgerecht. Ons
standaardassortiment wijzigt afhankelijk van het aanbod en ieder seizoen.

Rauwkost groenten met dipsaus (veggie)

€ 5,50

Aanpassingen, wijzigingen of extra’s zijn mogelijk mits overleg & eventueel mits supplement.

Receptiehapjes
DE IDEALE FORMULE VOOR GROEPEN
Met deze onderstaande hapjes verrast u zeker uw gasten, we zorgen voor een mooi
assortiment van amuses, waar iedereen zeker een heerlijke keuze kan maken.

Tapas focaccia met toppings: (4pp)

Kleine ‘toastjes’ met toppings: (5pp)

€ 9,50 per persoon

€ 9,00 per persoon

Serranoham, zwarte olijf & tomatenpesto

Blini’s met gerookte zalm en

Manchego (Spaanse kaas) met gekonfijte

sinaasappelroom

tomaat en basilicum

Toastjes met Bresaola (gedroogd,

Pancetta, rode paprika en

gezouten vlees) en rode paprika

peterseliepesto

Hartig cakeje met verse kaas, walnoot en

Comté met zongedroogde kerstomaat en

comté

basilicumpesto

Donker toastje van tarwe met foreleitjes
en veenbessen
Toastje met ganzenlever en kriekje

Aperitiefhapjes ...
Spiesje van tomaat – mozzarella
Meloen met parmaham
Canneloni van eendenborst met rucola

€ 1,50
€ 2,00
€ 2,90

en framboos
Mini-rundstartaar op wijze van de chef
Tataki tonijn – komkommer – sesam
Carpaccio van Belgisch rund – rucola – pesto

€ 3,50
€ 2,90
€ 2,90

– Parmezaan
(V) 3 Bruscetta’s (tomaat, sjalot & olie)
Mini tomaat garnaal
Oesters rauw/geopend
Oesters – prei – fine Champagnesaus (te

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,50
€ 3,50

gratineren)
*minimum afname oesters per dozijn 12 stuks

Bloemkool mousse met Parmezaan
Crème van avocado met appel, tomaat en

€ 2,50
€ 2,90

grijze garnaal
Tartaar gerookte verse zalm
Mousse van beenham
Mousse van gerookte zalm
Mousse van kabeljauw en tuinkruiden

€ 2,90
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

... warm
Ovenhapje kaas
Ovenhapje ham & kaas
Ovenhapje ‘Bolognaise'
Ovenhapje ‘vol au vent’

"DIT IS EEN RELATIEF
GEZONDE OPTIE VOOR
WIE OP EEN STRENG
DIEET IS"

Ovenhapje ‘scampi’
Ovenhapje ‘kreeft’

Kippenboutje (apéro)
Kipspiesjes (gemarineerd)
Mini worstenbroodje
Mini quiche – spek & champignon
Mini quiche – zalm & spinazie
Mini pizza
Mini croque monsieur (kaas & hesp)
Mini croque monsieur (mozzarella/serrano pesto)

Mini kaaskroketje
Mini garnaalkroketje
Scampi tempura
Kroketje kabeljauw ‘brandade’
Mini frituur snacks (per 10 stuks)

Lookbroodjes (3pp)
Soepje van het moment (per liter)
Mini hamburger l’Apétit

€ 1,10
€ 1,20
€ 1,20
€ 1,30
€ 1,60
€ 1,90
€ 0,90
€ 1,30
€ 1,20
€ 1,45
€ 1,45
€ 1,30
€ 1,10
€ 1,40
€ 0,90
€ 1,90
€ 1,30
€ 1,60
€ 4,90
€ 1,20
€ 5,00
€ 3,00

huisgemaakte bbq-saus, bicky uitjes – augurk
Ganzenlever
appel – Calvados

€ 3,50

ANDERE SOORTEN/ SUGGESTIES OF AANPASSINGEN
UITERAARD BESPREEKBAAR.
Graag stellen wij onze volledige prijslijst voor, geldig vanaf 10 personen.
Andere bereidingen of suggesties/aanpassingen kunnen steeds besproken worden.

Deze lijst is NIET

geldig tijdens de eindejaarperiode (20 december tot 5 januari)

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en kunt u gebruiken ter indicatie.
Afhankelijk van het marktaanbod en eventuele veranderingen bij de aankoop van onze producten,
kunnen wij de prijs van onze gerechten steeds aanpassen.
Voor grotere groepen voorzien wij bovenop de richtprijzen extra korting.
Kinderen tot 10 jaar rekenen wij steeds: 2 kinderen als 1 volwassene.

Vraag gratis en vrijblijvend uw persoonlijk voorstel op maat.
Wij vragen minstens 3 dagen op voorhand te reserveren
zodat wij alles tijdig kunnen voorzien.

Pas na bevestiging van de offerte is de bestelling definitief volgens de vooropgestelde prijzen en richtlijnen. Wij hanteren vervolgens onze
standaard verkoopsvoorwaarden.

Standaard voorzien wij alles afgedekt en professioneel verpakt als take-away,
zodat u nadien niets meer hoeft terug te brengen.

