Hapjes-Koud
Bavarois van Gorgonzola met rode bessen
Ijsgekoelde Gaspacho shot
Tartaar van rund – pesto – parmezaan
Cannelloni van gerookte ham – Breydel zalf – piment
Eend – chutney van mango – rogge
Watermeloen – feta – grison
Gerookte makreel met rucola
Spiesje brie gepaneerd met noten
Mini ratatouille met kwarteleitje
Gerookte kwartel, gekarameliseerde ananas en pistache*
Tartaar van zalm, koriander
Zalmhapje met gekonfijte sinaasappel
Rundcarpaccio met truffelolie, parmezaan en rucola.
Rundvlees “Tex Mex”
Crostini met tomaat, basilicum en flintercoppa.
Gerookte ham met meloen
Pestobroodje met gerookte ham
Italiaanse mozzarella spiesjes
Kersttomaat met grijze garnalen en pesto*
Salade van grijze garnalen
Roosjes gerookte zalm met sinaasappelzestes
Cannelloni van gerookte ham
Oesters met gember en limoen** (min.20 stuks)
Oesters natuur**
Ganzenlever met abrikozenchutney* (min.20 stuks)
Eendeparfait met mango
Eend met roze peper
Zalmtapas met oosterse kruiden
Libanese taboulé-korinader-gedroogde ham
Roerei met en gekonfijte tomaat
Gemarineerde scampi Curry*
Scampi met salade van pittige prei*
Koude spoom van komkommer
Gazpacho
Met noten en sesam gepaneerde brie, aardbei met balsamico
Spiesje van eend en camembert
Rundtartaar-pesto- zeeparels
Gemarineerde sint jakobsvrucht met sinaas*
Sint Jakobs vrucht –erwt-munt *
Ceviché – pittige vinaigrette
Tataki van tonijn- chili-komkommer vinaigrette *
Watermeloen-biet-feta-droge ham
Krokantje-geitenkaas-gekonfijte tomaat
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Hapjes-Warm
Mini loempia met zoetzure chilisaus.
Assortiment kroketjes (kaas, ham, kip, garnaaltjes)
Gemarineerde saté met limoen en gember.
Scampi slaatje - mango*
Scampi in krokant jasje*
Ganda ham kroketje
Curry van appel en scampi*
Croque pesto – gerookte ham
Broccoli/kaas beignet
Fluweel soepje van boschampignons en bieslook
Gevulde champignon met kleine groentjes
Geitenkaasje met spek en honing
Gelakte kippenvleugel -honing
Mini-pizza’s
Zalm mi-cuit met chilisaus
Worstenbroodje
Gevogelte krokantjes met yoghurt dressing
Stoofpotjes kip- champignons-croutons
Een seizoens soepje
Inktvis strips-venkeldip
Pittig inktvisslaatje-tomaat
Krokante wrap-ham-pesto-kaas
Gevulde Empanadas
Geschroeide sint-Jakobs vrucht-witloof-bakjus
Gebakken slahart-Breydel spek-mosterd
Risotto-Parmezaan-groene groentjes
Gegrilde tonijn -Provençaalse groentjes-jus
Fish & chips-verse tartaar*
Mini-Pizza Cup
Bitter Bal-Black Agnus
Bloemkoolroom-grijze garnalen**

Varia
Knapperige groenteschotel met dip
Groenteschotel met olijvenmix
Zuiders tapas schotel
Krokantjes met dip
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