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BORRELHAPJES 

Hieronder enkele voorbeelden van onze borrelhapjes, neem voor speciale wensen even 
contact op met ons, wij passen de hapjes graag naar uw wensen aan.  
 
BORRELHAPJES  € 0,90 p.st.   

 Belegen kaas met Amsterdamse ui 

 Mozzarella, tomaat en basilicum  

 Meloen met ham  

 Komkommer, brie & druif 

 Cervelaatworst met cornichons  

 Rookvleesrolletje met ei en tuinkers  
 
CROSTINI’S   € 1,40 p.st.  

 Ricotta, tijm en druiven, gemarineerd in balsamico 

 Ossenworst, kappertjes, ui en augurk 

 Brie, abrikozen jam en walnoot 

 Parmaham, mozzarella, limoen en honingdressing  

 Hummus, gerookte paprika en kiemgroenten 

 Beenham, pesto van basilicum en zongedroogde tomaat 
 
AMUSE HAPJES  € 1,60 p.st.  

 Dadelbrood met geitenkaas en sjalotten compote 

 Sandwichroll met rauwe ham, roomkaas en rucola  

 Hartig taartje met gerookte kipfilet, mango en prei 

 Wafel met gerookte zalm en citroen crème 

 Cheesecake met geitenkaas, basilicum en tomaat 

 Peer, prosciutto, blauwe kaas en rucola 
 
FINGERFOOD   € 1,90 p.st.  

 Springroll met scampi’s, mango, wortel en een pittige mangodip 

 Burger van zoete aardappel en kikkererwten met tahin yoghurt saus 

 Mini pita met pulled pork en BBQ saus 

 Flammkuchen met tonijn, rode ui, jalapeno & truffelroom 

 Gerookte runderribeye, groene asperge en kruidenvinaigrette 

 Oosters gekruid kipspiesje met een munt yoghurt dip 
 
Minimale afname is 150 hapjes en 25 hapjes per soort 
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BORRELPLANKEN I min 30 pers I € 9,50 p.p. 
Houten planken vol met lekkere en bijzondere heerlijkheden.   
 

 Geroosterde en gemarineerde paprika, champignons en vijgen 

 Honing olijven en nootjes 

 Cornichons en balsamico uitjes  

 Huisgemaakte tonijnsalade 

 Coppa di Parma, chorizo & rozemarijn fuet 

 Geitenbrie, gorgonzola en Oude Gracht kaas  

 Pesto, aïoli, hummus,  Luikse stroop en een chutney van ui en framboos 

 Dadelbrood, crostini, olijvenstokjes, zuurdesem & meergranen brood 
 
 

ARRANGEMENTEN 
 
BORRELHAPJES ARRANGEMENT I met kok & bediening op locatie 
Tijdens uw borrel serveert onze bediening vanaf grote schalen een mix van bovenstaande 
hapjes, uiteraard kunt u voorkeuren voor hapjes doorgeven. Wij maken graag een offerte op 
maat voor u! 
 
 
DRANKEN ARRANGEMENT I Wij maken voor u graag een offerte op maat! 
  

Al onze bovengenoemde prijzen staan zijn exclusief BTW. Over de kosten van spijzen, koffie, 
thee, vruchtensappen en frisdranken brengen wij 6% BTW in rekening. Over alle overige 
kosten berekenen wij 21% BTW.  
Binnen 10 km van postcode 3523 CD in Utrecht komen wij gratis leveren, daarna rekenen wij  
0,35 €/km. 
 
 
 

 
 
 


