
Gemakkelijk aanschuiven en zelf kiezen met 
welke lekkere gerechten je vandaag  je bord 
vult. Als je geen diner of walking diner wil, 
wel keuze wil hebben en ook als er minder 
tijd is is een buffet een fijne invulling. 

Fabulous Food Bites – Een, twee of drie gangen   
(Prijs per persoon  35.- – vanaf 40 gasten) 
Bites, mooi gepresenteerd in de vorm van een amuse zodat je gasten snel een  
bakje, glaasje of  bordje kunnen pakken en genieten. Van de koude bites maak je  
zo een gezellig voorgerechtenbuffet of hapjesbuffet bij een feestje.  Kies je voor  
alle drie de gangen, dan is het een diner vol verschillende smaken. 
Koude bites: € 15.- 
Warme bites: € 15.- 
Toetjes:  € 3.- ps / min. 10 per soort 
Drie gangen bites € 35.- 
 

Koude bites ( 8 pp) 
∴ Garnalen-cocktailtje 
∴ Mini clubsandwich gerookte zalm met mierikswortelcrème 
∴ Hamrolletje met witte- en groene asperge 
∴ Rilette van eend met cranberrycompote 
∴ Rosbiefrolletje met ruccola en truffelmayonaise 
∴ Paddestoelensalade met truffeldresing 
∴ Rollo van kip gevuld met noten en geroosterde paprika 
∴ Broodrol van filet americain en uitjes 
∴ Wraphapje met gerookte kipfilet 
∴ Boerenlandbrood met roomboter en olijventapenade 
∴ Komkommersalade met forel 
∴ Meloensalade met proscuito en buffelmozzarella 
∴ Crostini makreelsalade 
∴ Tasty Tom Trostomaatjes 
∴ Komkommer- en selderijsticks met frisse yoghurt-dip 

Warme bites ( 5 pp) 
∴ Gegrilde champignons gegratineerd in kruidenbotersaus 
∴ Thais gemarineerde kippendijenspies 
∴ Runderburgertje met chorizo en tomatensalsa 
∴ Meatloafmuffins 
∴ Pasteitjes met ragout van boerderijkip 
∴ Wraps met chiligehakt, créme fraiche en paprika 
∴ Albondiga’s ( pittige Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus) 
∴ Grote garnaal in knoflookboter 
∴ Avocado fries met kruidencreme 

Zoetjes & Toetjes  ( 2 pp) 
∴ Cheesecake 
∴ Citroenschuimtaartje 
∴ Appelcakeje 
∴ Panna cotta met rood fruit 
∴ Perentaartje 
∴ Chocomousse & room 
∴ Creme Anglaise 


