Een compleet assortiment van stukjes worst en kaas, netjes opgemaakt en gepresenteerd op schalen van
50 stuks. Eenvoudig, maar zeer geliefd tijdens iedere gelegenheid.
Assortiment: stukjes jong belegen kaas, puntjes cervelaat, stukjes gekookte worst, blokjes komijnekaas,
hamrolletjes, rookkaas puntjes, grillworst, poestaworst. Te bestellen per 50 stuks. (Artikelnr: 31006203)

Luxe hapjes
Een zeer gevarieerd assortiment van heerlijk hapjes, geschikt voor allerlei gelegenheden. Netjes opgemaakt
en gepresenteerd op schalen van 50 stuks. Het meest verkochte product in deze categorie.
Assortiment: gevulde eieren, tomaten gevuld met garnalen, dadels met roomkaas, toast met zalm, toast
met paling, canapé boerenpate, krentenbrood met brie en abrikoos, wrap met kip en pesto, toast met
Serranoham, filet americain hapje. Te bestellen per 50 stuks. (Artikelnr: 31006213)

Canapés en Crostinis
De meest luxe hapjes in ons assortiment, voor de echte fijnproever die eens iets speciaals wil.
Keurig gepresenteerd op schaal direct klaar voor gebruik.
Assortiment: Crostini Carpaccio, Crostini Tonnato Vitello, canapé filet americain met kappertjes, wrap
met zalm en roomkaas, luxe gevulde eieren, mini spies van mozzarella/tomaat/basilicum
Minimale afname 40 stuks. (Artikelnr:31008815)

De Borrelplank
Een eenvoudig assortiment van stukjes kaas en diverse worstsoorten voor bij de borrel.
Netjes geserveerd op een houten plank compleet met mosterd en cocktailprikkers.
Assortiment: jonge kaas, oude kaas, gekookte worst, grillworst en cervelaat.
Complete plank is goed voor ca 8-10 personen. (Artikelnr: 31008808)

De Tapasschotel
Een luxe assortiment van Spaanse en Italiaanse vleeswaren, olijven en kaassoorten. Perfect te gebruiken als
aperitief of als borrelhapje. Geserveerd op schaal, en eenvoudig, maar netjes opgemaakt, een ware traktatie.
Assortiment: Serranoham, Mortadella, Spianata Romana, Coppa di parma, olijven en Manchego kaas.
Complete schaal is goed voor ca 8-10 personen. (Artikelnr: 31008810)
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