Hapjes, broodjes
Tapa-broodjes deluxe
broodjes met ingebakken noten en
rozijnen, brie en honing
wraps met kruidenkaas, gerookte zalm en
een krokante slamengeling
sandwiches met krokant gebakken spek,
krulsalade, tomaat en BBQ saus. De ideale
receptiebroodjes voor een feest of receptie,
netjes gepresenteerd op schotels.
Kaartjes met de ingrediënten van de tapabroodjes worden bijgeleverd.

Tapa-broodjes classic
Klassieke tapa-broodjes:
donker broodje smoske kaas
sandwiches met huisbereid gehaktbrood,
pittige texassaus en gesnipperde ui.
 luxe broodjes met salade van beenham,
eieren, verse peterselie, krulsalade en tomaat.
 sandwiches met préparé en gesnipperde ui
 Italiaans broodje met echte krabsalade en
rauwkost

De ideale receptiebroodjes voor een budgetvriendelijke
baby-borrel, vergadering, receptie,.. of als aanvulling op
onze andere tapa-broodjes.

sandwiches met huisbereide tonijnsalade
en rauwkost.

Kaartjes met de ingrediënten van de
tapa-broodjes worden bijgeleverd
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Tapa-broodjes zuiders
foccacia broodjes met ingebakken paprika,
kappertjes en olijven met tappenade van
zongedroogde tomaten, mozzarella en tomaat
 wraps met chorizo (pittige Spaanse
salami), ricotta, zongedroogde tomaten en
rucola
 foccacia broodjes met pesto van
basilicum, mozzarella en tomaat
De ideale hapjes / broodjes voor een feest of receptie netjes
gepresenteerd op schotels.

Kaartjes met de ingrediënten van de
tapa-broodjes worden bijgeleverd.

Tapa-broodjes veggie
wraps met, ricotta, zongedroogde tomaten
en rucola
foccacia broodjes met pesto van basilicum,
mozzarella en tomaat
donkere broodjes met krulsalade, tomaat,
mayo en brie.
luxe broodjes met veggie-smeersel
De ideale receptiebroodjes voor een feest of receptie netjes
gepresenteerd op schotels.

Kaartjes met de ingrediënten van de
tapa-broodjes worden bijgeleverd.

Tapa-broodjes glutenvrij
 Een assortiment van glutenvrije
boterhammetjes. Gerookte zalm, Brie,
gerookte ham, garnituur,...

Kaartjes met de ingrediënten van de
tapa-broodjes worden bijgeleverd.

Ideaal voor personen die een glutenallergie hebben.
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Apéro-gehaktballetjes
Een mix van zelfgemaakte
gehaktballetjes:

Ideaal als hapje voor receptie,babyborrel,…

Oosterse gehaktballetjes
Pittige gehaktballetjes
Apero gehaktballetjes
kippeballetjes

Apéro-zalmbrood
Lekker aperitiefhapje met zalm.

Mini-kippespiesjes met
saus
Heerlijke stukjes kip met een aangepast
sausje.

Mini-quiches
Een assortiment van warme mini quiches
zalm-dille, bloemkool-broccoli, tomaatgeitenkaas, ham-kaas, champignons-lookpeterselie.

Trio van pensen op een
stokje
Witte pens, bruine pens en gekruide
pens op een spiesje met aan aangepast
sausje.
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Mini-worstjes
Een mix van mini worstjes.

Vleesbrood
Heerlijk huisgemaakt vleesbrood met
pittige mosterd als dipsaus.

Witloofhapje met peer en
honing
Heerlijk gezond knapperig en zoet hapje.

Wrap met kip/zalm en
groentjes
Wrap gevuld met kruidenkaas, groentjes
en zalm of kip.

Hapjes, broodjes
Hapjes deluxe
Keuze uit frisse hapjes in een glaasje voorzien
van een bijpassend aperitieflepeltje.

 Fris pastaslaatje met een heerlijk currysausje
 fris slaatje met spekjes, appeltjes en
pijnboompitten
 balletjes in tomatensaus
 garnaalcocktail

Hapjes ‘t Vossepootje

 Haringhapje met dille
 Slaatje met prei en zongedroogde tomaatjes
 basmatirijst met fijne groentjes
 krabsnipper, grapefruit en cocktailsaus

Soep naar keuze
Wij leveren u de lekkerste vers bereide soep.
Heerlijk genieten in een verantwoorde beker met
bijpassende lepels. Keuze genoeg:
 broccoli-boursin
 tomaten-room
 groentesoep
 paprikasoep
 komkommersoep
 aspergesoep
 ….
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Kerstomaat – fleur de sel –
radijs
Een dipper met kersttomaten, fleur de sel en
radijsjes. Een gezonde & orginele start voor uw
feest of receptie. Goed voor minimum 6
personen als versnapering.

Tapas bordje
Een bordje gevuld met olijfjes, zongedroogde
tomaatjes, gevulde pepertjes, Chorizo,
mozzarella-balletjes.

Mozzarella spiesje
Spiesje met basilicum, kersttomaatje en
mozzarella-bolletje.
Goed voor minimum 6 personen.
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Hoeveel hapjes heb je nodig?
Als vuistregel geldt dat 6 hapjes per persoon/uur zeker voldoende zijn. 6 koude hapjes (waar we óók
die schaal chips bij tellen!), of 4 koude hapjes en 2 warme.
Dit hangt natuurlijk ook van de grote van het hapje af. Sommige zijn groot, sommige zijn klein.
Een voorbeeldje:
Standaard receptie 2 uur.
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