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Receptie hapjes
Vegetarisch of Vegan
Assortiment kleine glaasjes / schaaltjes














Vegan
sushi koriander, komkommer, wortel, rammenas
komkommer gevuld met humus, pistache en maïs
quinoa salade zuiderse groenten
Fregola sarda en kleine groenten
polenta en zuiderse groenten
gemarineerde champignons
guacomole, geraspte wortel, rammenas blokjes, tomaat, linzenscheut
radisio, linzen, komkommer, radijs
rode bietenhumus, broccoli, edamame, zongedroogde tomaat
paprika tapenade, roodloof, wortel, kerstomaat, kikkererwt
rode rijst, romeinse salade, gemarineerde courgette tapenade,
wrap met groenten lawine

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.20











Vegetarisch
harlekijn van roggebrood en bio-brandnetel kaas
gemarineerde haring
tomaat-mozzarella salade
zalmmousse op een bedje van komkommer
feta kaas in een salade
gerookte forel op toast
bio-geitenkaas “Polle geit” op roggebrood, rammenas en chioggia biet
salade van boschamignons , croutons van desem brood, noten
Noordzee-garnalen salade

1.20
1.80
1.80
1.80
1.90
1.90
2.00
2.50
2.80

Fingerfood

p.p.

groenten chips
gekarameliseerde boerenkool met sesam zaadjes
dipgroenten, ruime variatie, dipsauzen
zeekraal
assortiment bruschetta’s met tapenades van tzatziki, humus, pesto’s, …

1.60
1.60
3.90
1.40
3.90







Koude soepjes





komkommer-dille en radijsjes

1.30

gazpacho van tomaat en paprika

1.30

Warm soepje
heerlijke groenten en varianten, vraag onze suggesties volgens het seizoen …
zie verder ↓
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Hapjes warm
foccacia Toscane
polenta en zuiderse groenten
lenterolletjes met sweet chili
courgette gevuld met kleine groenten en geitenkaas
involtini van courgette en paprika
assortiment quiches
stoofpotje van waterzooi met groenten
falafal met Muhammara
nem met pompoen en koriander
5-kruiden tofu soja-gember saus

1.40
1.40
1.60
2.00
2.20
2.20
2.50
2.50
2.50
2.50





Zoet
mooi versneden vers seizoensfruit
huisgebakken cakes : wortel, banaan, pompoen, citroen, marmer
vegan gebakjes zonder zuivel

4.20
2.40
…….

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet ze te stellen.
Ik kijk uit naar uw keuze.
Steeds tot uw dienst,
vriendelijke groet,
Renaat
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