HAPJESBUFFET A

- Frisse snack in de vorm van Huzarensalade aangevuld met stokbrood, kruidenboter en knoflooksaus
- Bittergarnituur koud (3 p.p.)
• Gevuld eitje
• Glaasje met zalmspiesje
• Kaasspiesje
• Gehaktballetje met augurksnipper
• Glaasje met een zoete rode peper gevuld met roomkaas
• Carpaccio bonbon met rucola en pesto
• Serrano ham en meloen
- Noorse Garnalen geserveerd met een romige cocktailsaus
- Kaasplateau gevuld met diverse kaasjes oa:
* Brie
* Toastjes
* Oude kaas * mini broodjes
* Jonge kaas
* Franse schimmelkaas
€ 15,00 p.p.
Aanvullende warme gerechten:
Kipspiesjes met tropische curry
Varkenshaas saté met pindasaus
Balletjes gehakt
TV Sticks pittig gekruid
Warm bittergarnituur

€
€
€
€
€

Hartige taart
Wrap met pulled beef

€ 2,75 p.p.
€ 2,75 p.p.

2,50 p.p.
2,50 p.p.
2,50 p.p.
2,50 p.p.
2,25 p.p.

HAPJESBUFFET B
- Bittergarnituur koud (3 p.p.)
• Gevuld eitje
• Glaasje met zalmspiesje
• Kaasspiesje
• Gehaktballetje met augurksnipper
• Glaasje met een zoete rode peper gevuld met roomkaas
• Carpaccio bonbon met rucola en pesto
• Serrano ham en meloen
Tapas Decorar;
Scampi met knoflookolie
Olijfen
Zontomaatjes
Spaanse fuet
Tortilla chips
Warme tapas spiesjes:
Warm bittergarnituur
Spiesje met varkenshaas
Gehaktballetje
€ 15,00 p.p.

VOORBEELD TAPASMENU 1 € 13,50 pp.
Seranoham, bergkaas,
mix van zontomaatjes, olijfjes, Pepadews
Gemarineerde champignons
***
Soepje van de dag
Brood uit de oven met aioli
***
Warme nachos met gehakt en salsasaus
Mix van gefrituurde garnaal en kaasstengel
Pittig gekruide kippepootjes/vleugeltjes
***
Stukjes gemarineerde varkenshaas
Kipfiletstukjes in knoflookmarinade

VOORBEELD TAPASMENU 2 € 16,50 pp.
Seranoham, bergkaas,
mix van zontomaatjes, olijfjes, Pepadews
Nacho’s
***
Soepje van de dag
Brood uit de oven met aioli
***
Carpaccio van ossehaas
Champignons met roomkaas gegratineerd in de oven
Wrap met kip, paprika, ui
***
Gebakken kippedijen met knapperige knoflook
Stukjes gemarineerde varkenshaas
Aardappeldippers
***
Biefstukjes in een pittige ketjapmarinade
Gefrituurde uienringen

Tapasmogelijkheden
Tapas die u kunt in plaats van gerechten die in het voorbeeldmenu staan kunt nemen. De eerste 2 gangen van
de voorbeeldmenu’s kunnen alleen in overleg gewijzigd worden.
Wilt u een gerecht niet vervangen door één van de onderstaande gerechten maar toevoegen aan een menu
dan zijn de meerkosten € 1,50 per tapasgerecht pp..

Soepje van het seisoen, bv bospaddestoelen, prei ed.
Spiesje van mozzarella met zontomaat
Gemengde salade met spekjes en nootjes
Wrap gevuld met ossenhaas en pesto
Wrap met gerookte zalm, ijsbergsla en roomkaas
Wrap met kip, ijsbergsla en roomkaas
Meloenbolletjes met honing en tijm

Mix van gefrituurde garnaal en kaasstengel
Spaanse pepers met roomkaas in een krokant korstje
Gefrituurde inktvisringen
Gefrituurde aardappelwedges met sour cream
Mini gepofte aardappel met aioli of zure room
Quesadilla met een vulling van salamie en ui
Gefrituurde uienringen

Quiche met geitenkaas en tomaat
Warme nachos met gehakt of bacon
In kruidenboter gebakken champignons
Champignons met roomkaas gegratineerd in de oven
Rode ui/chorizo taartje
Gebakken kippedijen met knapperige knoflook
Stukjes gemarineerde varkenshaas

Gehaktballetjes met tomatensalsa, pinda- of ketjapsaus
Kipfilet met stroganoff, knoflookmarinade of pindasaus
Gekarameliseerde Kippenpootjes
Lamskebab met gedroogde abrikoos
Varkensfilet met ham en salie
Kerrie gehakt in bladerdeeg
Biefstukjes in een pittige ketjapmarinade

Tonijn met tomaten-/olijfmarinade
Filet van witvis met knapperige kruidenkorst

Gebakken zalm met wittewijnsaus
Garnalen spiesje

Menu dessert á € 3,50 pp.
Witte chocolade bavaroise met mangosorbetijs
Crème brulee
Vers fruit of alleen aardbeien met vanille ijs

Citroensorbetijs met munt en cava
Huisgemaakt hazelnootmeringues met chocolade-ijs

