Borrelhapjes (glutenvrij *)
Op tafel
• Nootjes, kaasstengels en groentesticks
• Kaas, ossenworst, droge worst &
Amsterdams zuur

€ 3,50 per portie
€ 4,50 per portie

Frituur
• Bitterbal van Kwekkeboom
• Vegetarische bitterbal van van Dobbe
• Minizakje frites met mayonaise

€ 1,25 per stuk
€ 1,25 per stuk
€ 2,75 per stuk

Mini kroketten (30 gr) van Cas Spijkers
• Kaas
• Chorizo
• Groenten
• Gamba

€
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€
€

1,50
1,50
1,50
1,50

per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
stuk

Huisgemaakte hapjes(minimaal 20 per type)
€ 2,75 per stuk
• Tortilla met aardappel en chorizo *
• Tortilla met spinazie en Parmezaan *
• Bruschetta met gerookte zalm en citroenmayonaise
• Bruschetta classica (tomaat, basilicum, knoflook)
• Crispy chickennuggets
• Gevulde eieren *, keuze uit:
o Klassiek met kerrie en bieslook
o Met spek
o Met garnalencocktail

Huisgemaakte hapjes
Minimale afname per hapje 20 stuks
Bruschettas
• Rillette van gerookte makreel
• Tuinbonencrème met geitenkaas
• Rib-eye met zuurkool
• Geroosterde aubergine, munt en feta
• Kippenlevermousse met cognac
• Gerookte forel en mierikswortel
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Spiezen *
• Kip met chili en limoen
• Aubergine en halloumi
• Lam met yoghurt en munt
• Longhaas met knoflook en citroen

€ 5,50 per stuk

Chique *
• Oester met sjalottenvinaigrette
• Blini met zalmmousse
• Krabcocktail met limoen en chili

€ 7,50 per stuk

Kleine gerechten

€ 9,50 per stuk

Kleine gerechten, geserveerd op een bord, die geschikt zijn om
ook staand, alleen met een vork, te eten. Minimale afname per
gerecht 20 stuks.
•

Gekonfijte lamsnek met bospeen, aardappelmousseline en
dragonjus *

•

Risotto met eekhoorntjesbrood, truffel, Parmezaan en kropsla
*

•

Makreel van de grill met zoete aardappel crème, venkel en
beurre blanc *

•

Cassoulet van borlottibonen en tuinerwten, met pompoen en
een kastanje-kroket

•

Salade van gerookte forel met drie soorten biet,
mierikswortel, pastinaak en lil gem *
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