
Borrelhapjes  
Per stuk te bestellen of per assortiment. Stel zelf uw 

bittergarnituur samen of kies voor een borrel-

arrangement waarbij u gedurende uw feest of borrel 

regelmatig wordt voorzien van een bijpassend hapje? 

 

Tafelgarnituur 

 Karafje met borrelmix, verschillende nootjes à € 0.40 

 Luxe borrelgarnituur, luxe noten, kaaskoekjes, olijven à € 1,10 

 Borreltrio, zoute stokjes, borrelmix en olijfjes à € 0,85 

 Zoute stengels omwikkeld met Serranoham à € 1,05 

 Tapastrio, spiesjes met mozzarella/cherrytomaat/basilicum – olijfjes – Ibérico à € 2.- 

 Crostini’s met pesto, tapenade en Hôfkedip à € 1,- 

 

Lekker bij de borrel  ( vanaf 25 stuks per soort ) 

 Een espressokopje met hierin 2 stokjes mini-saté met pindasaus à € 2.50  

 Een bordje met warme beenham, stokbrood en cumberlandsaus à € 2,75 

 Een bordje met stukjes kipfilet in champignon-roomsaus en stokbrood à € 3,- 

 Een bordje met rijst en een stokje saté met pindasaus € 3.- 

 Een bordje carpaccio met pesto, truffelmayo, pijnboom en Parmezaan € 2,50 

 Een bordje met pasta, stukje kabeljauw en Hollandaisesaus € 4,50 

 Coquille met pipetje sojasaus € 3.00 

 Hot chicken-wings met salsa-saus à € 1.00  

 Spiesjes met mozzarella & pommodori (op tafel) à € 1,25  

 Licht geroosterd krentenbrood met geitenkaas en gekonfijte peer € 2.00 

 Feestelijk klein glaasje met Noorse garnalen, sla en cocktailsaus à € 3.50 

 Idem, maar dan met Hollandse garnalen € 4,35 

 Slice stokbrood, licht geroosterd, met gerookte zalm en dillemayonaise € 2,50 

 Slice stokbrood, licht geroosterd, met carpaccio, pesto, truffelmayo, pijnboom € 2,00 

 Combinatie van palingmousse en kruidencrème geserveerd in een glaasje à € 3.- 

 Glaasje zalmmousse met dille en tomatenconcassé € 2.75 

 Slice stokbrood, licht geroosterd met tapenade &  gesmolten brie € 2,00 

 Slice strokbrood met salade van kip, uitgebakken spek en mandarijn € 2,25 

 Amuslelepel met krabsalade en een gamba € 1,50 

 Amuseglas met fijne Ardennerham en meloenbolletjes € 1,75 

 Minibordje met een sashimi van verse tonijn, wasabi en sesamzaadjes € 3,00 

 Mini worstenbroodjes à  € 1.- 

 Bitterballen van Dobben à € 0.75 

 Minipuntzakje frites & mayo à € 1.50  ( i.g.v. catering vanaf 75 stuks ) 



 

Assortiment borrelhapjes en bittergarnituren ( vanaf 25 personen) 

 Assortiment luxe koude hapjes zoals gevuld eitje, tomaat met garnalen, toast met 

zalm , komkommer met kaasmousse, roggebrood haring, toast met palingmousse, 

asperges gerold in beenham, patéhapjes à € 1,35  

 Assortiment “even lekker”  bestaande uit kaasblokjes, mosterd & appelstroop,  

fuet, chorizo, eitje met eierfarce, toast met carpaccio, meloen & parmaham, 

roggebrood met brie, Amsterdamse uien,  kaasstengels à € 1.- 

 Assortiment “even wat meer “bestaande uit Kaasblokjes, mosterd & appelstroop,  

fuet, koud gehaktballetje met pittige salsa, gevuld eitje , wrap met kruidenkaas en 

gerookte zalm, toast met carpaccio en truffelmayo, roggebrood met brie, olijfjes, 

Amsterdamse uitjes en cherrytomaatjes à € 1,35 

 Assortiment “even lekker luxe” bestaande uit Old Amsterdam , mosterd & 

appelstroop,  fuet, spiesje met mozzarella-pommodori- basilicum, koud kipspiesje 

Thai style, toast met zalm en limoenmayonaise, tomaatje gevuld met garnaaltjes, 

cocktailtje tonijnsashimi & soja, wrap met zalm en kruidenkaas, toast carpaccio & 

truffelmayo, peppadews gevuld met kaas, mix van olijfjes, feta en zongedroogde 

tomaatjes à € 1.60 

 Assortiment luxe zoutjes bestaande uit kaasstengels, pinda’s, katjang-pedis 

nootjes, pizza-bolletjes, bladerdeegzoutjes en zoute stengels à € 1.00  

 Assortiment warme snacks zoals bitterballen, kaassouffleetjes, bami-hapjes, nasi-

hapjes, vlammetjes en mini-frikadelletjes à € 0,65  

 Assortiment minibroodjes belegd met carpaccio, krabsalade, oude kaas met 

dressing en pijnboompitjes, beenham-mosterddressing, gerookte zalm en 

eiersalade à € 2.70 

 Een assortiment warme deeghapjes met kerrie, mini-worstenbroodjes, mini-

saucijzenbroodjes, bladerdeeg met ragout à € 1.50 

 Warm bittergarnituur, als bovenstaande  met extra loempiaatjes en bitterballen € 

1.10 

 Dipperzzz op tafel.  Hôfkedip, quacamole en tomatentapenade met vers seizoen 

brood en crostini’s. € 3.10 

 Olijfjes op tafel € 0.75 pp 

 Koud bittergarnituur met kaasblokjes, fuet, chorizo, eitje met eierfarce, tomaatje 

met garnalen, meloen met parmaham à € 1.00 

 Warm bittergarnituur met mini-saucijsje, mini-worstenbroodje, bitterballen, mini-

kaassoufflé € 1.10 

 

 

 

 



Borrelarrangement Toscane ( vanaf 25 personen) à € 11.00 pp 

 Olijfjes op tafel 

 Luxe zoutjes op tafel 

 

Achtereenvolgens serveren we: 

 Gefrituurde gamba in filo-kruimeldeeg met terriyakisaus geserveerd in een glaasje 

 Wrap met gerookte zalm, kruidenroomkaas en komkommer 

 Feestelijk glaasje met gerookte kip, cocktailsaus en fruit 

 Slice met carpaccio, ruccola, dressing en pijnboompitjes 

 Kopje mini-saté met pindasaus 

 Assortiment warme deeghapjes bestaande uit mini-worstenbroodje, mini-

kerriekrokantje, mini-saucijzenbroodje 

 

 

 

 

 

Borrelplateau’s (vanaf 10 personen) 

Onze borrelplateaus bestaan uit circa 3,5 items per persoon en serveren we in drie 

varianten. Er is er altijd eentje die goed bij u past ! 

 

Borrelplateau  ‘even lekker’ à € 2,25 per persoon  

 Kaasblokjes, mosterd & appelstroop,  fuet, chorizo, eitje met eierfarce, toast met 

carpaccio, meloen & parmaham, roggebrood met brie, Amsterdamse uien,  

kaasstengels 

 

Borrelplateau ‘even iets meer’ à € 3,75 per persoon  

 Kaasblokjes, mosterd & appelstroop,  fuet, koud gehaktballetje met pittige salsa, 

gevuld eitje , wrap met kruidenkaas en gerookte zalm, toast met carpaccio en 

truffelmayo, roggebrood met brie, olijfjes, Amsterdamse uitjes, cherrytomaatjes 

 

Borrelplateau  ‘even lekker luxe’ à € 5,50 per persoon  

 Old Amsterdam , mosterd & appelstroop,  fuet, spiesje met mozzarella-pommodori- 

basilicum, koud kipspiesje Thai style, toast met zalm en limoenmayonaise, tomaatje 

gevuld met garnaaltjes, cocktailtje tonijnsashimi & soja, wrap met zalm en 

kruidenkaas, toast carpaccio & truffelmayo, peppadews gevuld met kaas, mix van 

olijfjes, feta en zongedroogde tomaatjes. 


