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Antwerpen

Aperitief- en cocktailhapjes | fingerfood
Koud
Steeds minimum 10 stuks per soort te bestellen aub.

Prijslijst 01-03-20

Stuk

- sushi vegetarisch, koriander, komkommer, rammenas en wortel
- sushi zalm, komkommer, mango
- polenta met gemarineerde zuiderse groenten
- komkommer gevuld met houmous, gegrilde maïs
- wrap met kruidenkaas en gemengde groenten
- baskische kruidige gehaktballetjes (warm of koud) en zacht pikante tomatensaus
- harlekijntje van roggebrood en abdijkaas
- biologische geitenkaas “Polle”, roggebrood, rammenas en rode biet
- lolly van brie met pistache en gedroogde veenbes
- gemarineerde haring en roze bes
- kerstomaat-mozzarella salade, pesto, balsamico en verse basilicum
- kruidenpannenkoek en gerookte zalm
- zalmmousse en komkommer, in een klein glaasje
- scampi, op oosterse wijze met koreander en pijpajuin
- slaatje fettakaas, olijven en rode ui
- slaatje van boschampignon,spekjes en broodkorstjes (seizoen)
- tomaat-garnaal in mini glaasje
- mini horentje mousse van Breydelham
- mini horentje zalmmousse, citroenkruid
- zachte kaas, roggebrood, krokante Serranoham en rucola
- rilette met volkoren toast
- brandade van forel en mierikswortel
- tartaar van maatjes met appel-curry tapenade
- tartaar van zalm, glaasje met rijst, radisio en komkommer
- tartaar van Holsteinrund, rucola en Parmezaanschifers
- oesters van Cancalle, baai van Mont-St-Michel (seizoen)
- salade van Oosterscheldekreeft met krokante sla, mango, guacomole en zeekraal
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Koud soepje met mini glaasje
- komkommer en koriander
- gazpacho van Spaanse tomaten en paprika
- komkommer en koreander, met schuim van zachte curry, spiesje met rivierkreeftje
- knolselder-milkshake met serranokrokant (enkel als wij het ter plaatse bereiden)
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Fingerfood

p.p.

- chips- of nootjeslawine
- gegrilde Serranoham stengels
- huisgebakken parmezaanstokjes
- kaas- en salamiblokjes met mosterd
- Oud Brugge en Italiaanse salami of Chorizzo met Tierteyn mosterd
- gekarameliseerde koolbladeren
- tomaatmozzarella
- olijven, groen en zwart, ontpit
- polenta kroketjes (3 stuks)
- Tête de Moines
- Serranoham of van een klem (vanaf 40 personen)
- dipgroenten, ruime variatie modern en mooi gepresenteerd
- assortiment bruchetta’s met tapenades van:
houmous, auberginekaviaar, olijven, paprika, guacomole, tomaten, …. (6 stuks)
Prijzen afhaal of levering aan huis ( o.v. ), inclusief 6% BTW.
Porselein, glaasje e.d. dienen gereinigd terugbezorgd. Afwassen door onze diensten = + 5%
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BTW 0465 613 856

Smakelijk

3.60

HRA 334 063
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