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Gourmet- en fondueschotels
Basis
1x  varkenslapje met  

stroganof kruiden
1x varkenslapje naturel
1x  varkenslapje met  

taco kruiden
1x kipfilet naturel
1x kipfilet met kerrie kruiden
1x biefstuk naturel

Gourmet basis moet aangevuld 
worden met een van de  
hieronder genoemde opties

Gourmet 
Standaard 
Per persoon
Basis + 
1x hamburgertje
1x saucijsje

Gourmet Luxe 1 
Per persoon
Basis +
1x lamshaasje
1x biefstuk gekruid

Prijzen per 100 gram/per persoon 250-300 gram

Gourmet Luxe 2 
Per persoon
Basis +
1x mini kipsaté 
1x mini varkenshaassaté
1x slavink

Fondue 
Per persoon
Basis (in blokjes!) +
1x gehaktballetje
1x slavink

Bouillonfondue 
ongekruid 
Per persoon
Basis (in blokjes!) +
1x gehaktballetje
1x slavink

Chinese Fondue 
Per persoon
Dun gesneden kalkoenfilet
Dun gesneden varkenslapjes
Dun gesneden biefstuk

Wild gourmet 
Per persoon
1x Hazenrugfilet
1x Hertenbiefstuk
1x Wildzwijnfilet
1x Parelhoenfilet
1x Eendenborstfilet

Kindergourmet 
Per persoon
1x mini-worstje
1x hamburgertje
1x slavinkje
1x kipfiletje

2.35

2.60

2.60

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

Aandacht voor lekker!

Overheerlijke
Hapjes-, gourmet- en fondueschotels



12.95
(per persoon)

Tapas chotels

Huzaren-
schotels

8.95
(per persoon)

10.95
(per persoon)

12.95
(per persoon)6.95

(per persoon)

5.50
(per persoon)

4.75
(per persoon)

Tapasschotel De Luxe 

•  Zachte mosterdsaus 
•  Grillworst
•  Franse salami gevuld 
 met roomkaas
•  Italiaans stokje
•  Fijn gesneden sopressa 
•  Kipspiesjes omwikkeld met spek
•  Ei omwikkeld met bacon
•  Snackballetjes
•   Gemarineerde 
 varkenshaasspiesjes
•  Gebraden kippengehakt
•  Truffelsalami

Tapasschotel Traditioneel 

•  Zachte mosterdsaus
•  Grillworst
•  Ei omwikkeld met bacon
•  Pikantjes
•   Franse salami gevuld met roomkaas
•  Snackballetjes
•  Fijn gesneden serranoham
•  Italiaanse droge worst

Tapasschotel Populair 

•  Zachte mosterdsaus
•  Grillworst
•  Franse salami met roomkaas
•  Snackballetjes
•  Ei omwikkeld met bacon
•  Italiaans stokje
•  Fijn gesneden serranham
•   Kipspiesjes omwikkeld met spek
•  Italiaanse droge worst

Huzarenschotel Standaard

•  250 gr huzaren per persoon
•  Ei omwikkeld met bacon
•  Huisgemaakte fricandeau
•  Ham met asperges
•  Huisgemaakte mosterdrollade
•  Gebraden kiprollade
•  Roosjes cervelaat
•   Zilveruitjes, worteltjes 
 & augurkjes
 
Huzarenschotel De Luxe

•  250 gr huzaren per persoon
•  Ei omwikkeld met bacon
•  Huisgemaakte fricandeau
•  Ham met asperges
•  Penne D’ardenne gevuld 
 met roomkaas
•  Fijngesneden serranoham
•  Gebraden kiprollade
•  Huisgemaakte mosterdrollade
•   Zilveruitjes,worteltjes, 
 augurkjes & tomaatjes
 
Huzarenschotel Suprême 

•  250 gr huzaren per persoon
•  Ei omwikkeld met bacon
•   Huisgemaakte fricandeau 
 met tonijnmayonaise
•  Ham met asperges
•  Penne D’ardenne gevuld 
 met roomkaas
•  Fijn gesneden serranoham
•  Roosjes sopressa 
•  Gevulde eitjes
•  Gevulde tomaatjes met beenham
•   Amserdamse uitjes, zilveruitjes,  

 worteltjes, augurkjes & tomaatjes

Tapasplank  +/- 8 personen

•  Krabsalade, paté met noten,  
beenhamsalade 

•  Zalmsalade, bouillonsalade, eiersalade
•  Parmaham, sopressa, domschinken 
•  Serranoham, scudetto,  

gebraden kiprollade 
•  Naturel olijven, zongedroogde  

tomaten, Provençaalse olijven 
•  Kip met spek, varkenshaassaté,  

gemarineerde kipspiesjes 
•  Snackballetje, pikantje, grillworst
•  Texaans balletje,  

Italiaans stokje,  
kipgehakt 

•  Zoete spare-rib,  
kipvleugeltje, spare-rib

Tapasplank  +/- 12 personen

•  Krabsalade, paté met noten,  
beenhamsalade 

•  Zalmsalade, bouillonsalade, eiersalade 
•  Parmaham, sopressa, domschinken 
•  Serranoham, scudetto, gebraden kiprollade
•  Naturel olijven, zongedroogde tomaten, 

Provençaalse olijven
•  Kip met spek, varkenshaassaté,  

gemarineerde kipspiesjes
• Snackballetje, pikantje, grillworst 
•  Texaans balletje, italiaans stokje,  

kipgehakt
• Zoete spare-rib, kip- vleugeltje, spare-rib

 +•  Gevuld ei, gevulde tomaat,  
gevulde komkommer 

•  Tonijnsalade, mosterd/ 
fricandeausalade,  
carpacciosalade

•  Truffelsalami, cacciatore,  
ringworst

Tapasplank

10.75
(per persoon)

9.50
(per persoon)

Hapjesbuffet standaard *

* vanaf 15 personen!

• Carpacciobonbon met dille dressing
• Gevulde tomaatjes
•  Italiaanse droge worst met  

dadels en geitenkaas
•  Italiaanse ham met meloen  

in een glaasje
•  Zoet brood met brie, honing  

& walnoten
•  Serranohamrolletje met  

mozzarella & tomaat
•  Bladerdeeghapjes gevuld  

met fricandeausalade
• Franse salami met een olijfje
• Pittig kipspiesje in een zoet sausje

10.95
(per persoon)

Hapjesbuffet De Luxe *

• Carpacciobonbon met truffelmayonaise
• Vitello Tonato
• Romige garnalencocktail
•  Dadels met geitenkaas omwikkeld  

met droge Spaanse worst
• Pittig kipspiesje in een zoet sausje
•  Zoet brood met brie, honing  

& walnoten
•  Zalmrolletjes met roomkaas  

& komkommer
•  Blini met parmaham,  

mascarpone en vijgen
• Franse salami met gekruide olijven
•  Serranohamrolletje met  

mozzarella & tomaat
•  Gevulde tomaatjes  

met beenhamsalade


