Cateringservice `t Noorden

Hapjes assortiment

Tevens te gebruiken voor viering, eerste paal, jubelaria,
bedrijfsfeestjes e.d.

Cateringservice `t NOORDEN Veenendaal
€ 4,25 p.p. excl. BTW)

Hapjesarrangement 1
3 koude hapjes:

2 koude mini hapjes assorti
1 luxe hapjes vis

2 warme hapjes:

2 bittergarnituur (frituur)

€ 5,75 p.p. excl. BTW)

Hapjesarrangement 2

4 koude hapjes:

2 koude mini hapje assorti
2 luxe hapje vis

2 warme hapjes:

2 bittergarnituur

€ 6.75 p.p. excl. BTW)

Hapjesarrangement 3
4 koude hapjes:

2 koude mini hapje assorti
2 luxe hapje vis

3 warme hapjes:

1 bladerdeeghapje
2 bittergarnituur

Hapjes koud
koude mini hapjes assorti
€ 0,75 p.st .excl. BTW)
Bestaande uit o.a.: kaas, diverse worst, gevulde ei, amuse hapjes, diverse toast hapjes
Luxe hapjes vis
€ 1,50 p.st .excl. BTW)
Bestaande uit; gerookte zalm, gerookte paling, tonijn, haring, forel, heilbot, garnalen,
krab, zalmsalade, tonijnsalade, makreel enz.
€ 1,15 p.st .excl. BTW)

Gevulde eieren
Eieren gevuld met ons geheime recept!
Hapjes warm

Bittergarnituur (frituur)
€ 0,70 p.st .excl. BTW
Bestaande uit; mini frikandel, kipnuggets, bitterbal, kaassoufflé, mini loempia, nasi- en bami hapjes,
gehaktballetje enz.
Inclusief mayo, curry, mosterd.
Mini bladerdeeghapjes
€ 1,00 p.st .excl. BTW)
Bestaande uit; mini saucijzenbroodje, rundvlees, kip/kerrie, kaas.
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Tapas plank
€ 75,00 p.st .excl. BTW)
Diverse soorten spaanse hammen en worst soorten, diverse kaasjes incl. dip
Met stokbrood en kruidenboter. Voor ± 10 personen.
Olijven p.p.
Gemengde olijven, vanaf 10 personen.

€ 1,50 p.st .excl. BTW)

Zalmwrap
Tortilla gevuld met gerookte zalm, roomkaas en sla.

€ 2,00 p.st .excl. BTW)

Mini sandwiches
€ 1,50 p.st .excl. BTW)
Belegd met diverse soorten beleg, zoals gerookte zalm, paling, brie, coburgerham,
kip/kerrie, paté enz.
Nootjes en zoutjes p.p.
€ 1,00 p.st .excl. BTW)
Vanaf 10 personen, luxe nootjes en zoutjes geserveerd in schaaltjes.

Tapa Tapa
Tapas zijn kleine koude hapjes die over zijn komen waaien uit Spanje.
Deze zijn er in heel veel soorten en maten. Gevulde rolletjes vleeswaren, olijven, dips, plakjes feut, blokjes kaas,
diverse soorten balletjes etc..

Tapa Tapa 3 vak assorti
vanaf € 6.95 per bakje excl. BTW
te vullen met :katenspek roomkaas, wraps zalm, vijgen roomkaas, kipfilet roomkaas, serranoham roomkaas
kipspies spek, garnalen knoflook, zalm roomkaas, salami geitenkaas, gevulde peppadew, gevulde dadels,
gedroogde tomaat, diverse soorten olijven, tapenade, kruidendip, pesto, hoemoes maza en dipstokjes

Tapa Tapa 7 vak assorti
vanaf € 22.95 per bakje excl. BTW
te vullen met :katenspek roomkaas, wraps zalm, vijgen roomkaas, kipfilet roomkaas, serranoham roomkaas
kipspies spek, garnalen knoflook, zalm roomkaas, salami geitenkaas, gevulde peppadew, gevulde dadels,
gedroogde tomaat, diverse soorten olijven, tapenade, kruidendip, pesto, hoemoes maza en dipstokjes
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Voorbeeld is voor 15 personen
Hier ziet u een uitgebreid assortiment van minimaal 32 verschillende koude lekkernijen gepresenteerd op een plateau van 1.5
mtr. Dit standaard assortiment . ook verkrijgbaar in plateau 1.1 mtr.

prijs p.p. 12.95
O.a. gevuld met :
Huissalade, scharrelsalade, meloen, parmaham, cevapcici, beenhamblokjes met mosterdsaus, griekse koolsalade, gerookte
kipfilet, mangosaus, sud `n sol tomaatjes, pesto, wraps zalm, kaas, vijgenbrood, gamba`s in dille, gemarineerde carpaccio,
geitenkaas lolly, kipspiesjes in piri saus, cranberry paté, tzazikisaus, kruidenboter, tapenade, olijven, vitello tonato, salade
carprese, rauwe ham, spaanse worst, Italiaanse vleeswaar, gerookte zalm, forel, kip pestosalade, rundvleessalade

Het Plateau TIPS en spelregels!
Het Plateau krijgt u in bruikleen, de borg hiervoor bedraagt € 25,De borg ontvangt u retour wanneer u het plateau schoon en ongeschonden
terugbrengt.
Maak het plateau eenvoudig schoon met een licht vochtige doek.
Geen afwasmiddel e.d. gebruiken
Door invloeden van het seizoen en assortiment wisselingen kan de inhoud van het PLATEAU in
kleine mate verschillen van de afbeeldingen .
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De PARTY-PAN
Heerlijke warme hapjes in een handomdraai op tafel

zie ook onze party pan boekje voor meer mogelijkheden
Z`n 150 stuks geselecteerd voor u
Bestaande uit 6 soorten
Bijv. sparerib kluifjes, kippenboutjes, grillschijfjes, gehaktballetjes, mini kipspiesjes, spaanse
worstjes enz. enz.
eventueel aan te vullen met sausjes, stokbrood, kruidenboter, Tapenade enz. enz.

€

65.00

Zet de PARTY-PAN op stand min gedurende 90 minuten ( met de deksel er op )
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ADRES
NAAM
CONTACTPERSOON
ADRES
POSTCODE
PLAATS
TELEFOONNUMMER
MOBIEL TELEFOONNUMMER
E-MAIL
AANTAL PERSONEN
BIJZONDERHEDEN
DATUM
TIJD
NAAM FACTUUR
ADRES FACTUUR
POSTCODE
WOONPLAATS

Vraag naar onze verhuur gids !!!!!
Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u.
Met vriendelijke groet,
Bertho Hendriksen
Cateringservice `t Noorden
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