Tapas `t NOORDEN

Even voorstellen:
Mediterrane of Spaanse tapas zijn de laatste tijd enorm in populariteit toegenomen. Begrijpelijk, want de
gevarieerde, mediterrane hapjes zijn niet te versmaden.
Bij Cateringservice `t Noorden kunt u terecht voor een uitgebreide hapjesschotel, een compleet buffet of
een tapaslunch. Of het nu gaat om een door ons samengesteld assortiment, of een door u gewenste
samenstelling, onze medewerkers staan voor u klaar, om een feestelijk opgemaakt buffet voor u te
presenteren. Nieuwsgierig? Vul de tapaslijst in of vraag vrijblijvend een offerte aan !!
Tapas Variadas – Juzgado (Gerecht)
Keuzebuffet bestaande uit o.a.:

Voorstel ‘t Noorden

Uw keuze

Meerprijs

Koud:
Turks brood - Pide
Stokbrood
Breekbrood
Knoflooksaus
Kruidenboter
Honing-mosterdsaus
Whisky-cocktailsaus
Tapenade - groen
Tapenade - rood
Tonijntapenade
Kruidenboter
Zwarte olijven
Groene olijven
Gemengde olijven
Gedroogde tomaten
Gevulde pepers
Gevulde dadels
Mini paprikaatjes gevuld met kruidenkaas
Feta
Spaanse worst (Chorizo)
Spaanse ham (Serrano)
Carpaccio
Zalmwrap met roomkaas
Pittige Nuri-sardines
Gerookte zalm met honing-mosterddressing
Ansjovisspiesjes
Rivierkreeftjes
Aardappelsalade
Aardappel-tonijnsalade
Fruits de mer (keur aan zeevruchten)
Komkommer-dillesalade
Pittige kipsalade
Fruitspiesjes
Rijst in wijnbladeren
Viscompositie van gerookte vis
Salade Niçoise - slacompositie & ansjovis & tonijn
Griekse saladecompositie
Hollandse saladecompositie
Fruitsalade huzaar met vers fruit
Fruitcompositie - gesneden vers fruit
Italiaanse salade
Zalmsalade
Huzarensalade
Rundvleessalade

V + € 0,50

V + € 0,50

Russisch ei – zalmsalade met gerookte vissoorten
Kipkerriesalade
Vegetarische salade
Gevulde eieren
Gevulde tomaten – garnalen
Warm :
Nasi
Witte rijst
Gamba’s in pittige knoflookolie
Gehaktballetjes in Catalaanse saus

V + € 0,50

Lamskoteletjes Piri Piri
Lasagne
Kebab met tzatziki
Tex Mex – spareribs
Piri piri - spareribs
Kipblokjes met pindasaus
Mini loempia’s (mediterrane vulling)
Catalaanse kippenpootjes
Gesauteerde runderreepjes Japans
Gesauteerde varkensreepjes Turks
Minikipspies
Minispies Mediterraan
Varkenshaasblokjes pepersaus
Mini Chorizoworstjes diverse smaken
Ratatouille – licht gewokte verse groenten
Chickenwings
Spareribs
Quiche
Gegratineerde mini kriel
Pommes gratin
Beenham in de klem + honing-mosterdsaus

V + € 1,00

Of laat uw verrassen door onze keuken en wij maken
een Feestelijk Tapas buffet voor een ieder wat wils
Tapas `t Noorden – Prémio (prijzen per persoon)
AANTAL

KOUD

WARM

8

5

3

PRIJS P.P.
€

10,45

SOORT MAALTIJD
Hapjesbuffet verjaardag (na koffie met gebak)

9

5

4

€

11,45

Hapjesbuffet verspreid over de avond

10

6

4

€

12,45

Hapjesbuffet verjaardag (zonder gebak)

12

7

5

€

14,45

Lunch

14

8

6

€

16,45

Uitgebreide lunch

16

9

7

€

18,45

Exclusieve lunch / klein diner

18

10

8

€

20,45

Klein diner

20

11

9

€

22,45

Diner

22

12

10

€

24,45

Uitgebreid diner

24

13

11

€

26,45

Exclusief diner

Of laat u verrassen door een standaard Tapas buffet die al door ons is
samengesteld
Tapas buffet `t NOORDEN
























Tapenade tricolore*
Tonijnsalade sur mer*
serveren met stokbrood

Heerlijk op een stukje stokbrood
Spread van tonijn, appel, tomaat en paprika

Salade frutti di mare

Combinatie van rivierkreeft, inktvis, garnalen en
olijven afgemaakt met een knoflook vinaigrette

Braadrolletjes
Gamba Carmarque
Couscous salade
Maghreb
Italiaanse bonensalade
Delicatesse
aardappelsalade
Gegrilde champignons
Anti pasti misto
'Olijven trio'
Courgette schijfjes
Gevulde cocktailtomaten
Tapa kalfsballetjes
provencaals
Kipkluifjes
Calamares

Gamba's in een knoflook kruidendressing

Couscous met kikkererwten, wortel, courgette, aubergines,
tomaat en uitjes
Met ui en tomaat in heldere kruiden dressing
Aardappelen in delicate romige mayonaise
Gegrild en ingelegd in milde olijfolie
Met amandel, paprikapasta en knoflook
Gegrild en ingelegd in milde olijfolie
Tomaatjes met roomkaas

Kalfsballetjes in provencaalse saus
Gebakken inktvisringen

Dit buffet is verkrijgbaar vanaf 40 personen

Prijs per persoon €

Bertho Hendriksen
Cateringservice `t Noorden
Spoorlaan 50
3903 XB Veenendaal
(0318) 51 25 01

16.95

