Bittergarnituren
1. KOUDE SNACKS

9. WARM BUFFETJE

o.a. blokjes kaas, diverse soorten
worst, ham met asperges, ei met
rookvlees en koude gehaktballetjes

€ 0,70

2. WARME SNACKS
o.a. bitterballen, bami-en nasihapjes,
mini kaassouﬄes, mini frikadellen en
kipnuggets

€ 0,70

€ 1,00

4. LUXE WARME SNACKS
o.a. vlammetjes, kaasstengels, mini
loempia’s en mexicaantjes

€ 0,90

5. BELEGDE STOKBROODJES
sneetjes stokbrood met o.a. paté,
zalm, brie en gevulde eieren.

€ 1,40

6. ZOUTJES/NOOTJES
assortiment aan diverse soorten
(borrel)nootjes en zoutjes.

€ 0,60

7. SCHEPIJS
hoorntje met keuze uit diverse soorten
schepĳs (vanaf 100 pers.)

€ 1,00

8. SALADEBUFFETJE

combinatie van nr. 8 saladebuﬀetje met
nr. 9 warm buﬀetje

€ 13,50

11. VISKAR
oud-Hollandse viskar bestaande uit
o.a. garnalen, mosselen, Hollandse
nieuwe, zure haring, Amsterdamse uien
en zure bommen. Dit kan ook nog
worden uitgebreid met gerookte paling
en zalm

DAGPRIJS

12. BROODJE WARME HAM
als uitbreiding op uw feestavond een
heerlĳke broodje warme ham

€ 3,50

13. ROYALE KIPSPIES
met pindasaus en witte brood

€ 3,50

14. BROODJE FRIKANDEL/KROKET

€ 1,50
15. PUNTZAKJE FRITES

buﬀetje met vier verschillende salades:
vleessalade, pastasalade, zalmsalade
en aardappelsalade, aangevuld met
stokbrood en (kruiden)boter
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€ 10,00

10. COMBINATIE KOUD/WARM

3. LUXE KOUDE SNACKS
o.a. gevulde eieren, wraps met zalm of
ham, kipspiesjes, spiesjes met
roomkaas, mozzarella en olĳf

buﬀetje met warme gerechten
bestaande uit saté met pindasaus
gekruide gehaktballetjes in pikante
saus, stukjes kip in ketjapsaus en
warme ham met diverse sausjes. Dit
alles wordt geserveerd met droge rĳst,
stokbrood en (kruiden)boter

€ 6,50

één van de meest gekozen
alternatieven als afsluiting van de
feestavond

€ 1,50

Voor de genoemde mogelĳkheden geldt, indien niets vermeld, een minimum van 50
personen en zĳn niet maaltĳd vervangend. Heeft u andere wensen? Laat het ons
weten. Alle prĳzen gelden per persoon en zĳn onder voorbehoud van prĳswĳzigingen.

