April 2020

Hapjes hebben wij in verschillende soorten en maten. En ook voor
ieder wat wils. Op deze pagina staan onze diverse varianten.
Je hoeft niet te kiezen in het assortiment, wij serveren de hapjes
gemixt op schalen uit aan de gasten. Het tapas aperitief kan
zowel op etagère als op een houten plank geserveerd worden.

Partyhapjes
		 - Focaccia met pesto en mozzarella V
		 - Beefbroodje met truffelsaus
		 - Tunnbröd-rol met bieslookkaas, gedroogde 			Luxe partyhapjes ‘Dufais’
Geserveerd in glaasjes en kleine bakjes
			 tomaat en salami
		 - Gevuld eitje met krabsalade en zalmeitjes
		 - Maanzaad mini broodje met kip, selderijsalade en kerriesaus 		 - Kipcocktailtje met frambozen en kerrie-likeursaus
		 - Rogge trammezino met Old Amsterdam en 					 - Mousse van pastinaak, mosterdsaus en verse 		
			 asperge V
			 vijgentapenade V
		 - Gerookte zalmmousse met rode foreleitjes
		 - Terrine van gerookte zalm en dille
		 - Eendenham en -mousse met preiselbeeren
		 - Bruschetta gerookte makreel met limoen
		 - Gerookte rode bietjes met geitenkaas, mierikswortel
		 - Bruschetta met brie, tomaat en basilicum V
			 en walnoten V
		 - Caesarcocktailtje met Romeinse sla, Parmaham en 		
Prijs € 1,60 per stuk
(minimale afname 54 stuks)
			 kwarteleitje
		 - Black Angus carpaccio met rucola en truffelsaus
		 - Mousse van gerookte makreel en paling
Prijs € 3,20 per stuk
(minimale afname 150 stuks)

Partyhapjes Italiano
		 - Ciabatta met Black Angus carpaccio met 			
			 truffelsaus en Parmezaans kaas
		 - Bruschetta met Parmaham, pomodori tomaat en buffelmozzarella
		 - Bruschetta vitello tonnato van kalfsrollade
		 - Focaccia gevuld met pesto en tomatentapenade
		 - Bruschetta met gegrilde courgette, gorgonzola en walnoot V
		 - Geitenkaas terrine omwikkeld in katenspek met cranberry
		 - Bruschetta met gemarineerde zalm, wasabi en rode ui
Prijs € 2,50 per stuk
(minimale afname 150 stuks)

Tapas aperitief
met o.a.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

-

Gemarineerde olijven
Bruschetta
Dadels
Mortadella
Parmaham
Serronoham
Salami
Gegrilde groenten
Gevulde focaccia
Diverse soorten Italiaanse en Spaanse kazen
Ciabatta

Prijs € 6,50 per persoon
(minimaal 30 personen)

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

April 2020

Hapjes hebben wij in verschillende soorten en maten. En ook voor
ieder wat wils. Op deze pagina zie je onze diverse varianten. Bij
de warme bittergarnituur hoef je niet te kiezen in het assortiment,
wij serveren de hapjes gemixt op schalen uit aan de gasten. Bij de
keuzehapjes vragen wij wel om te kiezen (minimaal 30 stuks per
soort). De hapjes kunnen per soort uitgeserveerd worden.

Warm bittergarnituur
o.a.
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Bitterbal
Kipstukje
Mini frikandel
Kaassoufflé
Gehaktballetje

Prijs € 0,90 per stuk

Keuze partyhapjes (warm)
		 □ Mini saté met satésaus
		 □ Beemster kaasbroodje
		 □ Gehaktstrüdel met cranberries
		 □ Rosbief burger met cheddar en Hollandaise saus
		 □ Mini hotdog met zuurkool
		 □ Kalfssaucijzenbroodje
Prijs € 2,60 per stuk
(minimaal 30 per soort)

Keuze partyhapjes luxe (warm)
Prijs per persoon per hapje

		 □ Noodles met kipspiesje en ketjap-sesamsaus
		 □ Preitaartje met paprika en Old Amsterdam V
		 □ Penne met kippedijen en mini tomaatje
		 □ Risotto met reuzechampignon, truffel en asperge V
		 □ Lasagne van gerookte zalm en saffraansaus
		 □ Gefrituurde aubergine met feta en tomaat-basilicumsaus V
		 □ Rode bietjes met geitenkaas, walnoten en balsamico V
Prijs € 2,75 per stuk
(minimaal 30 per soort)
□ Vers gebakken pizzapunt met gerookte zalm,
wasabi en rode ui
□ Vers gebakken pizzapunt met serranoham,
pomodori tomaat en pesto
□ Vers gebakken pizzapunt met buffelmozzarella
en rucola V
□ Limoenrisotto met zeewolf, gekarameliseerde boter
en wakame
Prijs € 3,10 per stuk
(minimaal 30 per soort)

Late Night Snack
		 - 2 stokjes kipsaté met garnituur
			 (satésaus, stokbrood, kruidenboter, kroepoek,
			 komkommer in ‘t zuur en tomaatjes in ‘t zuur)

□ Saffraanrijst met pulled rundersukade en tomatensaus
□ Gevulde champignon met eendenmousse en preiselbeere
		 □ Gegrilde gamba met noodles en koriander
Prijs € 3,50 per stuk
(minimaal 30 per soort)

			 Prijs € 6,75 per persoon (in buffetvorm)
		 - Panini met beenham en mosterdsaus
			 Prijs € 5,10 per persoon (in buffetvorm)
		 - Puntzak friet met mayonaise
€ 3,10
		 - Mini broodje Angus burger met cheddar en tomaat € 3,25
		 - Mini broodje pulled pork met andalousesaus € 3,25
(voor bovenstaande snacks geldt een minimum van 30 personen)
		

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

