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BorrelhapjesBorrelhapjesBorrelhapjesBorrelhapjes    en bittergarniturenen bittergarniturenen bittergarniturenen bittergarnituren    
 

 

 

Borrelhapjes I: 

 

100 stuks gesorteerd op een schaal: 

 

Jong belegen kaas, komijnekaas, cervelaatworst, leverworst, 

Gekookte worst, Amsterdamse uitjes en augurk, mosterd 

 

€ 49,50 

 

Borrelhapjes II: 

 

Variatie uit ons complete assortiment opgemaakte, koude hapjes op Haust toast 

50 stuks op schaal: 

 

€ 42,50 

Idem, maar dan opgemaakt op plakjes stokbrood 

€ 50,00 

 

Borrelhapjes III: 

 

50 stuks op schaal 

 

Variatie uit het assortiment koude hapjes 

 

€ 55,00 

 

Borrelhapjes mix: 

 

100 stuks op schaal: 

 

Combinatie van 50 hapjes  uit borrelhapjes I ,  25  hapjes uit borrelhapjes II en 25 hapjes  uit 

borrelhapjes III 

 

€ 72,50 
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Warme hapjes:Warme hapjes:Warme hapjes:Warme hapjes:    

 

*Bitterballen (van Dobben) per 50 of 100 stuks incl. mosterd  € 35,00 / € 62,50 

*Bitterballen (Rundvlees) per 50 of 100 stuks incl. mosterd  € 25,00 / € 42,50

    

 

*Gemengd garnituur bestaande uit: 

Nasi- en bami balletjes, kipnugget, gehaktballetje en mini frikadel € 27,50 / 52,50 

50 of 10 stuks op schaal incl. mosterd, mayonaise en currysaus 

 

Kippenboutjes ( 25 gram) gegrild per 60 stuks       € 39,50 

 

Kipspies Tandoori (90 gram) gegrild incl. satésaus en stokbrood     € 52,50 

Per 20 stuks 

 

Petit Crolines, kleine warme bladerdeeghapjes      

Gevuld met o.a.: 

Kaas, ragout, kipkerrie en zalm 

Gesorteerd op schaal per 50 of 100 stuks     € 42,50 / € 82,50 

 

Balletjes gehakt met satésaus of tomatensaus per 50 of 100 stuks € 25,00 / € 45,00 

 

Mini saucijsjes per 50 of 100 stuks      € 35,00 / € 65,00 

 

Mini worstenbroodjes per 50 of  100 stuks               € 35,00 / € 65,00 

 

*gefrituurde hapjes kunnen niet op locatie bezorgd worden aangezien door 

warmteverlies de kwaliteit te snel achteruit gaat. 

 


