BORRELHAPJES
Noten (per bakje)
Portie gemengde luxe noten

€ 3,75

Bittergarnituur koud (per portie van 16 stuks, 4 van elk)
Ossenworst, salami, oude kaas, jonge kaas
met mosterd en Amsterdams zuur

€ 10,-

Bittergarnituur warm (per portie van 8 stuks, 2 van elk)
Bitterballen, vlammetjes, kaassoufflé en mini loempia's
met mosterd en pittige saus

€ 10,-

Plateau bitterballen (min. 8 stuks, extra €1,- per item)
Geserveerd met mosterd

€ 8,-

Vegan ‘bitterballen’ (per portie van 8 stuks)
Geserveerd met bijpassende saus

€8,-

Vegan samosa’s (per portie van 8 stuks)
Geserveerd met bijpassende saus

€8,-

Garnalenkroketjes (per portie van 8 stuks)
Geserveerd met citroenmayonaise

€ 15,-

Amsterdamse worst van Louman (3 soorten, portie van 12 stuks)
Geserveerd met mosterd en zoetzuur

€12,50

Charcuterie (per plateau voor 2 personen)
4 soorten buitenlandse vleeswaren met olijven en zoetzuur

€ 15,-

Hollandse kaasplank (per plateau voor 2 personen)
5 soorten Hollandse kaas met appelstroop, walnoten en vijgenbrood

€ 15,-

Hollandse vis (per plateau voor 2 personen)
Haring, gestoomde makreel, gerookte zalm, glaasje met rivierkreeft-cocktail

€ 30,-

Hollandse haring
4 stuks , geserveerd met uitjes en Amsterdams zuur

€ 15,-

Oesters (12 stuks )
Fine de claire de Bretagne, geserveerd met citroen en rode wijnazijn

€ 42,-

Fruits de mer
Gekookte mosselen, gerookte zalm, schaaldieren-cocktail, 2 coquilles,
2 gamba’s. Geserveerd met croutons, zoetzuur en div. sausjes

€ 32,50

Canapés (voor 2 personen)
Cream cheese & zalm
Tonijnsalade
Artisjok & hummus
Prosciutto & groene asperge
Aardappelsalade met kwarteleitje

€ 30,-

Tapas
Kip-borrelpootjes (4 stuks)
Albondigas in tomatensaus (4 stuks)
Gamba kroketjes (4 stuks)
Calamaris met citroen (8 stuks)
Peppadew (4 stuks)
Brood met aioli

€ 30,-

Mediterraans plateau
Combinatie van diverse kazen en worst met olijven, artisjok, meloen en
brood met dip

€30,-

Brood
met olijfolie, hummus en tzaziki

€ 8,50

Crudités
verschillende rauwe groente met dip

€ 7,50

Sushi (20 stuks)

€ 25,-

