Etagere tapas
Met dit feestarrangement krijgt u tijdens de avond continu verschillende etagères op tafel
geserveerd met overheerlijke hapjes zodat uw gasten de gehele avond iets te “pikken”
hebben.
ETAGERE 1
Petit fours
Belgische bonbons
Diverse minitaartjes
Koekjes
ETAGERE 2
Tortillachips met dip
Olijven
Chorizo
Gevulde paprika`s
Quiche
Visreepjes
Bittergarnituur
ETAGERE 3
Bruschetta’s
Pincho’s
Cocktailglaasjes
Satéspiesjes
ETAGERE 4
Broodjes miniburger
Broodjes garnalenkroket / rundvleeskroket
Loempia’s
Broodjes zalm
Broodjes brie
OPTIONEEL
Wijnbuffet met diverse Franse, Italiaanse en Spaanse wijnen
Of
Bierbuffet met typische Belgische bieren
Diverse salades en kaassoorten
Vers afgebakken stokbrood en breekbrood
Kruidenboter en roomboter

Spaanse “plankjes” tapas
Hapjes arrangement waarbij verschillende Spaanse tapas gerechten op een plankje op tafel
geserveerd worden
Ontvangst gasten met welkomstdrankje cava (of eventueel sangria)
*
Tijdens de avond serveren wij op tafel verschillende plankjes met daarop de lekkerste koude
en warme Spaanse tapas
Plankje met:
Gemarineerde olijven
Serranoham, worst en chorizo
Spaanse kazen
*
Plankje met:
Pincho’s
Zoete dadels omwikkeld met spek
In knoflook gebakken champignons
Vijgen met geitenkaas
*
Plankje met:
Patatas bravas
Spaanse mosselen
Albondigas
Gefrituurde inktvisringen
*
Plankje met:
Spaans chapata brood met divers beleg
Spaans wijnbuffet
Wijnbuffet met diverse Spaanse wijnen

Etagère de luxe
Met dit feestarrangement krijgt u tijdens de avond continu verschillende etagères op tafel
geserveerd met overheerlijke luxe hapjes zodat uw gasten de gehele avond iets te “pikken”
hebben.
ETAGERE 1
Luxe petit fours
Mini taartjes
Luxe koekjes
Luxe bonbons
ETAGERE 2
Diverse grote olijven
Diverse worstsoorten
Gedroogde tomaten
Inktvisringen
Van Dobben bitterballen
ETAGERE 3
Luxe Bruschetta’s/Pincho’ s
Lepelhapjes
Oesters
Mosselen in schelp
Sushi
ETAGERE 4
Runderspiesjes
Scampispiesjes
Gerookte zalm op toast
Vitello tonnato op toast
Broodjes lamsburger
Broodjes garnalenkroket
Wijnbuffet de luxe
( o.a. kaas, worst, paté, ham in klem)
Wij houden rekening met seizoensproducten

Tapas buffet
“Een heerlijke buffet met diverse kleine gerechten”

Looksoepje | gamba | schaaldieren couscous
Gegrilde groenten
Gemarineerde paddenstoelen
Olijven | peppadews | zongedroogde tomaat

Mozzarella | Parmezaanse kaas | rucola
Gemarineerde sardientjes | gerookte zalm | paling | heilbot | garnalen
Runder carpaccio | vitello tonato
Parmaham met meloen | kipfilet & paprika |tabascodip
Gamba piri piri | vongole in knoflook
Gehaktballetjes | tomatensaus

Diverse broodsoorten

Op maat…..
Stel uw eigen arrangement samen en bepaal zelf welke, hoeveel, op welke manier en hoe vaak
we met uw gekozen hapjes rond zullen komen. U kunt daarbij o.a. een keuze maken uit
onderstaande hapjes;
Lepelhapjes
Roosje van gerookte zalm met mosterd~dille dressing
Parma ham met meloen
Vitello tonnato
Mousse van gorgonzola
Tartaar van tonijn met tomatensalsa
Gerookte heilbot met crabsalade
Cobourg ham met meloen
Mousse van geitenkaas met appelkaneel compote
Rundertartaar met remouladesaus en kwartel ei
Tonijn sashimi met wasabi~mayonaise
Tartaar van zalm met pittige peterselie saus
Glaasjes
Cocktailtje van Bretonse garnalen met een frisse salade en limoensaus
Cocktailtje van Noorse garnalen met een frisse salade en limoensaus
Hammousse met groene asperges
Selderijfrietjes met notencrème
Cocktailtje van Hollandse garnalen met een pittige salade en pestodressing
Carpaccio met rucola en balsamico dressing
Mousse van Parmezaanse kaas met paprika coulis
Spiesjes
Gemarineerde scampi met aioli
Pittig kalkoen spiesje
Wrap met lamsham, tuinkruiden en knoflookmayonaise
Vegetarische wrap met kruiden~en jonge kaas
Wrap met gerookte zalm en kruiden kaas
Schaaltjes
Gemarineerde knoflook olijven
Calamaris | inktvisringen | knoflook-kruidenmayonaise
Vloerbrood | tapenade | ailoli | kruidenmayonaise
Formaggio caldo | gesmolten Reblochon kaas | breekbrood
Gamba’s Piri Piri | 10 stuks

