Borrelbites (minimaal 30

personen)

Borrelplank
€ 6,50 p.p.
Op houten borden serveren wij: Schwarzwalder schinken • Mortadelle • Chorizo
• Truffelworst • Harde geitenkaas • Old Rotterdam • Honingmosterd •
Cornichons • Amsterdamse ui.
Warm bittergarnituur (4 per persoon. Meer of minder kan natuurlijk ook.)
Ambachtelijke bitterballen • Japanse kippendij • Pittige gehaktballetjes •
Vegetarische loempia • Garnalen snack • Mini kaaskroketje.

€ 6,75 p.p.

Koud bittergarnituur
€ 7,75 p.p.
Etagères met o.a. stick Caprese met mozzarella en tomaat • Sweet pepper gevuld
met roomkaas • Krokantje van rookkaas • Rolletje van gemarineerde zalm gevuld
met wakamé • Dun gesneden Parma ham • Diverse soorten crudité met dipsaus.
Combinatie van een warm en koud bittergarnituur
€ 8,75 p.p.
Bestaande uit bovenstaande etagère koud bittergarnituur en twee warme hapjes.
Warm bittergarnituur luxe (4 per persoon. Meer of minder kan natuurlijk ook.)
€ 9,25 p.p.
Mini kalfskroketje van Holtkamp • Crispy chickenbites met panko broodkruim •
Holtkamp bitterbal met oude kaas • Crispy springrolls met pekingeend •
Gyoza, Japanse dumpling met hartige groetenvulling • In kokos gepaneerde
gamba met limoen.
Fingerfood
Voor bij de borrel hebben wij ook lekker fingerfood. U kiest zelf 4 fingerfood
hapjes per persoon uit onderstaand assortiment:









€ 14,25 p.p.

Flammkuchen • Schwarzwalder schinken • Rode ui • Tomaatjes • Emmentaler *
Spiesje • Gegrilde kippendij • Chimichurri • Gebakken uitjes • Bosui
Blini • Zalm uit eigen rookoven • Crème d’ysigny • Zalmeitjes
Tortilla wrap • Geitenkaas • Rode ui • Tomaat • Mint *
Krab koekje • Koriander • Gemberdip
Gambaspiesje • Krokante kokos • Limoen
Marokkaans kalfsgehakt spiesje • Ras-el-hanout kruiden • Tzatziki-dip
Pintxo • Serrano ham • Manchego • Gegrilde groenten *

* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch worden geserveerd.

Wilt u meer dan 4 hapjes geserveerd hebben? Wij berekenen € 3,50 per extra fingerfood hapje.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief zaalhuur.

