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Koude hapjes

Gevulde kerstomaatjes met kaas, per 5 stuks
Kaboutermutsjes (gevuld paprikaatjes)
met kruidenkaas, per 5 stuks		
Mini peppadew’s met kruidenkaas, per 5 stuks
Katerhapjes (mini haringhapjes), per 5 stuks

prijs volgens gewicht
prijs volgens gewicht
prijs volgens gewicht
prijs volgens gewicht

Warme hapjes

Mini kaas vidé, per 6 stuks 		
Mini zalm-garnaal vidé, per 6 stuks
Mini vol au vent vidé, per 6 stuks
Mini kaasrolletje, per 6 stuks
Mini worstenbroodje van kalfsvlees, per 6 stuks
Mini pizza - vegetarisch, per 6 stuks
Mini bladerdeeggebakjes Stroganoff - vegetarisch, per 3 stuks
Mini bladerdeeggebakjes zalm pesto, per 3 stuks
Mini loempia met dipsausje, per 10 stuks

€ 5,35
€ 5,35
€ 5,35
€ 5,35
€ 5,35
€ 5,35
€ 3,75
€ 3,75
€ 6,00

Warme hapjes

(vervolg)

Gratin van scampi: scampi, paprika en duivelsausje, per stuk
Gratin van zalm: zalm, bieslook en witte wijnsaus, per stuk
Gratin van coquilles: coquilles, garnaal en kreeftensaus, per stuk
Gratin van witlof: witlof, ham en kaassaus, per stuk
Assortiment gratin: 3 stuks van elke soort, per 12 stuks

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 32,00

Assortiment warme hapjes
Worstenbroodje, kaas, zalm, mini pizza en kaasrolletjes
Per 15 stuks
Per 25 stuks

€ 13,00
€ 22,00

Assortiment wraps, per 12 stuks
Zalm, kruidenkaas en pikante kip

€ 12,00

Pizza snacks, per 12 stuks
Geitenkaas, Stroganoff en bolognaise

€ 10,00
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Gedroogde hammen

Jamon Teruel (D.O. Jamones Juan Gargallo)		
€ 18,00/schaaltje
Een echt pareltje met een mooi marmering en een zachte pure smaak.
Durco varkenras.
Topper! Jamon Mangalica (Monte Nevado)		
€ 24,00/schaaltje
Unieke smaak van Mangalica varkens uit Hongarije. Een ham met karakter.
Mangalica varkensras.
Jamon Iberico Bellota (Jean Pedro Domecq)			
€ 39,00/schaaltje
Een unieke “pure” bellota, krachtig van smaak.
Ibérico Lampiño varkensras
Prosciutto “San Daniele”		
€ 18,00/schaaltje
Voor veel Italianen is deze ham extra “delicato”, uitermate verfijnd.
Varken uit de Po-vlakte.
De vier: 4 toppers (Teruel, Mangalica, Iberico en San Danielle)
€ 24,00/schaal
Voor meer info vraag naar onze gedroogde hammenkaart.

Tapas

Tapasbord
4 tot 6 personen
€ 42,00/bord
Ruim assortiment heerlijke specialiteiten uit het buitenland zoals Parmaham,
la Geganta, mortadella, panchetta, ventricina picante, Domschinken, apero-balletjes,
kaas en olijven.
Tapas de luxe
min. 6 personen
Een assortiment van de fijnste delicatessen uit Italië en Spanje: Parmaham,
truffelsalami, salami finocchiona (venkelsalami), bresaola, mortadella en chorizo.
Gevarieerd assortiment olijven met piment, italiamix, gevulde kerstomaat met feta
en ansjovis.
5 tapa glaasjes per persoon: amuse van zalmmousse, amuse van kreeftjes, amuse
van bosduif, katerhapje in glaasje en peppadew in glaasje.

€ 15,95 pp.

peroAperoApero

Ontvangen met stijl

Amuusje (verkrijgbaar per stuk)
€ 2,65/stuk
Zalm: zalmmousse, gerookte zalm, bladsla, bieslookvinaigrette en garnaaltjes
Bosduif: bosduif, zoete pepers, ui en pijnboompitten
Kip pesto: kip, rucola, rode pesto en Parmezaan.
Kreeft mascarpone: kreeft, kaviaartomaat, komkommer, mascarpone en dille
Hoevekip mosterd honing: Wortel chutney, gegrilde hoevekip, honing en mosterd
Assortiment koude amusehapjes - 25 stuks (5 van elk)
Assortiment koude amusehapjes - 15 stuks (3 van elk)

€ 59,00
€ 39,00

Canapé de luxe
Verpakking van 25 stuks
5 mini wraps met zalm en kruidenkaas
5 mini terrine van parelhoen met confit
5 mini glaasjes met fantasie van rivierkreeft
5 mini soesjes met mousse van wilde eend
5 mini batoentjes met geitenkaas

€ 35,00/verpakking

Etagère Michielsen
6 à 8 personen
€ 69,00
Gerookte zalm, mousse van bosduif met confit, Parmezaan, pecorino, Parmaham 15 maanden,
La Geganta, panchetta, mortadella, tapenade van olijven, truffelsalami en chorizo.
Geserveerd met kaasstengels.

