
 

Amuse hapjes         Prijs p/st 

Gevuld tomaatje met krab        € 1,50 

Gerookte paling met tomaat,komkommer en mierikswortel    € 1,50 

Rivierkreeftenstaartjes met mangodressing      € 1,50 

Garnalen cocktail         € 1,75 

Gerookte zalm met limoen koriander mayonaise     € 1,75 

Licht gegrilde zalm met teriyaki saus en noriblad     € 1,75 

Licht gegrilde tonijn met Teriyaki        € 2,20 

Vitello tonato          € 1,75 

Tonijn tartaar          € 1,75 

Zalm tartaar met truffel mayonaise       € 1,75 

Scampi met lookdip         € 1,50 

Scampi in curry         € 1,50 

Gazpacho          € 1,50 

Coburgerham met meloen        € 1,50 

Kip in mosterdsaus         € 1,50 

Gehaktballetje in chilisaus        € 1,50 

Rosbief met mierikswortel en rodebietscheuten     € 1,50 

Rosbief met licoir 43          € 1,50 

Filet mignon met chutney van tomaat      € 1,75 

Runder carpaccio         € 1,50 

Wrap met gerookte zalm en roomkaas      € 1,50 

Gevuld eitje          € 0,75 

Tomaat mozzarella         € 1,50 

Brie met aardbei         € 1,50 

Paté met uienconfijt          € 1,50 

Glaasje gevuld met krab         € 1,50 

Diverse oesters         Dag prijs 

 

Warme hapjes         Prijs p/st 

Huis gemaakt broodjes hamburger       € 2,95 

Huis gemaakt broodjes hotdog met wortel en Griekse yoghurt   € 2,95 

Steak tonijn met bosui en truffel mayonaise      € 3,50 

Huis gemaakte saté met satésaus en gedroogde uitjes    € 1,95 

Huis gemaakt garnalen balletje met verse tartaarsaus           € 1,75  

Huis gemaakt Zeeuws spek balletje met curry mayonaire    € 1,50 



Huis gemaakt Ibericoham balletje       € 2,50 

Huisgemaakt vegetarisch balletje       € 1,50 

Huisgemaakt spicy chorizo balletje       € 1.50 

Huisgemaakt scampi knoflook balletje      € 2,50 

Krokant gebakken scampi’s in knoflook      € 1,95 

Gehakt balletjes speciaal        € 1,95 

 

Alle hapjes worden op een prachtige en culinaire manier gepresenteerd. U kunt er ook 

voor kiezen dat wij de hapjes in een grotere vorm maken dit doen wij graag in overleg 

met u. 

Wenst u bediening op u feest of evenement dan rekenen wij hier € 25,00 per bedienend 

persoon per uur voor. 

Tevens staan wij open voor suggesties! 

 

 

 


