
 

 

GEMENGDE LUXE HAPJES 
 

 

VEGETARISCH 

 

Oreo van honingkletskoppen met geitenkaas vulling 

Blauwe kaas, walnoot en rozemarijn.  

Bladerdeeg swirl met tomaten-kruidenkaas 

Gecarameliseerde ui, gruyère en champignon tartelettes 

Biet- geitenkaas taartjes 

Krentenbrood crostini met geitenkaas, appelstroop en vijg 

Basilicum- parmezaan cheesecake met tomatenjam 

Krokante tortilla bakjes met caprese 

Olijven muffin met feta crème en zongedroogde tomaten 

Gedroogde abrikoos met geitenkaas- cranberry creme 

Macaron van peperkoek gevuld met kruidenkaas 

Geitenkaascheesecake met rode uien compote 

Bladerdeegbakjes gevuld met brie, walnoot en honing 

Watermeloen, feta en olijven stokjes 

 

VLEES 

 

Kip- pesto wrap taartjes 

Carpaccio rolletjes met pesto mayonaise, rucola, parmezaan en zaden. 

Wonton bakje met thaise kip salade. 

Peer omwikkeld met rauwe ham, gevuld met blauwe kaas. 

Parmezaanskoekjes met rauwe ham en roomkaas. 

Torentje van peperkoek/suikerbrood met gebakken appel en paté. 

Stokjes met meloen en rauwe ham. 

Crostini met blauwe kaas en carpaccio 

 

 



 

 

 

VIS 

 

Komkommerschuitjes met krabsalade 

Zalm cheesecake met een bodem van roggebrood 

Blinis met avocadocrème en gamba 

Spinazie Basilicum omelet rolletjes met roomkaas en gerookte zalm 

Gamba mango stokjes 

Macaron gevuld met gerookte makreel mousse 

Soesjes met komkommer mousse en Hollandse garnalen 

Zalm bonbon met geitenkaas 

Gerookte zalm rolletjes met avocadocrème en sesam 

Plakjes komkommer met gerookte zalm en kruidenkaas 

Hoorntjes gevuld met Vitello tonato 

Petit four van zalm met pesto en roomkaas vulling 

 

Schaal met 50 gemengde luxe hapjes Prijs €77,52 excl. BTW, € 84,50 incl. BTW 
Schaal met 50 luxe vlees en of vishapjes Prijs € 82,11 excl. BTW, € 89,50 incl. BTW 
Schaal met 50 luxe vegetarische hapjes Prijs € 75,69 excl. BTW € 82,50 incl. BTW 

Schaal met 50 VEGAN hapjes € 77,52 exc. BTW € 84,50 incl. BTW 

 

 

HAPJES XL WRAPS 

 

Pulled salmon, ingemaakt met venkel 

Carpaccio, truffel en permezaan 

Gerookte kip en avocado 

Hummus en gegrilde groente 

Tonijn met een gekookt eitje 

 

een schaal met 50 XL hapjes  
Prijs € 127,98 excl. BTW 
Prijs € 139,50 incl. BTW 



 

 

HAPJES KLASSIEK 

  

Ham-monchou rolletjes. 

Dadels gevuld met roomkaas omwikkeld met rauwe ham. 

Rookvlees rolletjes met roomkaas en groene asperges 

Salami geitenkaas taartjes 

Nootjes 

Olijven 

Homemade kaasstengels 

Gevulde eitjes 

Blokje kaas 

Quichepuntje 

Crostini Brie 

Gehaktballetje 

Bladerdeeghapje 

 

een schaal met 50 klassieke hapjes  
Prijs € 49,54 excl. BTW 
Prijs € 54,00 incl. BTW 

of 

 
SCHAAL MET 100 STUKS KAAS/WORST €82,60 excl. BTW € 90 incl. BTW 

Oude kaas, jonge kaas, leverworst, ossenworst, geserveerd met Zaanse mosterd, Zaanse 
Sambal mayonaise en Kesbeke zuur 

 

SCHAAL MET 50 GEVULDE AMUSE GLAASJES 

Groene asperges met zalm en avocado crème 

Salade caprése 

Gemarineerde kip met mangochutney 

Garnalen cocktail 

Couscous met gegrilde groente en amandel 

 

Prijs € 91,28 excl. BTW, € 99,50 incl. BTW 



 

 

 

 

 

HOUTEN PLANK MET KAAS/CHRCUTERIE 

Manchego kaas, brie, oude kaas, rauwe ham, salami, walnoten, olijven en augurkjes 

Prijs € 22,48 excl. BTW Prijs € 24,50 incl. BTW 
 

WARME HAPJES 

Schaal met 50 gehaktballen  
Saus keuze: Tomatensaus, satésaus, mosterdmayonaise 

Prijs € 45,41 excl. BTW €49,50 incl. BTW 

 

Schaal met 50 piri piri kipkluifjes 

Prijs € 59,63 excl. BTW, incl. BTW €65,00 

 

Schaal met 50 kipspiesjes 
keuze uit: pittig, met rauwe ham, Grieks, Japans of Italiaans 

Prijs € 68,81 excl. BTW, € 75,00 incl. BTW 

 

Schaal met 50 één persoons quiches 

Prijs € 121,56 excl. BTW, €132,50 incl. BTW 

 

 

 

 

 

 

 


