Let op! Dit is een suggestie, bij mij is alles bespreekbaar.
Graag denk ik met u mee, zodat er voor uw wensen en uw
budget een passend buffet ontstaat.

Tapas Buffet suggestie
Minimaal 25 personen á €13,50 p.p.
*Als vooraf

:
:
:

Carpaccio geserveerd op bord
Amuse Carpaccio bonbon
Glas Gazpacho

3,95
2,75
2,95

25 pers.

50 pers.

70 pers.

2x kiezen

3x kiezen

4x kiezen

2x kiezen

3x kiezen

4x kiezen

30 hapjes

50 hapjes
of 2x25

70 hapjes
of 2x35

60 hapjes

100 hapjes

140 hapjes

of 2x30

of 4x 25

of 4x 35

Inclusief een heerlijke groene pesto, rode pesto, aioli met vers afgebakken
broden/rustiek stokbrood. Diversen olijven, knoflook champignons,
pepadew gevuld met roomkaas, kaasstengels met rucola en parmaham

*Meer dan 80 personen bekijken wij de suggestie opnieuw

Patta brava (pikante aardappel
blokjes)
Frittas (ei gerecht)met chorizo,
paprika en dopertwen
Frittas mini (ei gerecht) diversen
smaken
Tortilla (aardappel gerecht) courgette
met bacon
Tortilla (aardappel gerecht) gerookte
zalm
Tortilla (aardappel gerecht) spinazie
kaas
Quiche met kip en prei
Quiche provinciaal met gehakt en
champignons
Quiche met spinazie met blauw kaas
Quiche met broccoli en blauw kaas
Glaasje carpaccio
Glaasje knoflook/chili garnalen
Glaasje mozzarella en Italiaanse ham
Glaasje pikante kip tortilla
Meloen met serranoham
Broodrolletjes met ei en basilicum
Courgette rolletjes met ham
Courgette rolletjes met ricotta
Honing tomaatje gevuld met
gemarineerde zalm
Honing tomaatje gevuld met pesto
Honing tomaatje gevuld met sardine
tapenade
Komkommerschijf gevuld met feta en
rode paprika
Komkommerschijf gevuld met tonijn
Prosciutto rolletjes met zachte
roomkaas en geroosterde paprika

€
€
€

*U kunt uw tapas buffet nog aanvullen met iets warms. Of u kunt hapjes laten
vervallen en onderstaand toevoegen.
Een heerlijke beenham aan stuk met cranberry–of mango
chutneysaus
Gehaktballetjes in saté saus
(3 stuks)
Gehaktballetjes in tomaten basilicum saus
(3 stuks)
kipkluifjes
(3 stuks)
Saté stokjes
(2 stokjes)
Scampi’s met chili en knoflook
Spareribs
(3 ribbetjes)

Het buffet word aangekleed met tafellinnen-servetten-bordjes en
decoratie.
Ik was voor u af.
Tafels / statafels en stoelen kunt u bij ons huren incl. tafellinnen.

€2,50
€1,80
€1,80
€2,10
€5,75
€1,80

