
Hapjesbuffet 
U bent op zoek naar een verzorgd en gezellig 
hapje voor uw feest of bijeenkomst. Verder wilt 
u dat het een groot deel van uw feest 
beschikbaar en uw gasten het kunnen pakken 
op het moment dat zij daar behoefte aan 
hebben. Ongedwongen en informeel. Kies dan 
voor een hapjesbuffet als uitgebreide knabbel.  
 

Vanaf 25 personen te reserveren. Zoals de naam al doet vermoeden is het geen volledige 
maaltijd, maar in overleg én tegen een meerprijs kunnen we onze hapjesbuffetten ook voor 
een kleiner gezelschap voor u inzetten of combineren en uitbreiden tot een 
maaltijdvervangend buffet.  

 
 

Hapjesbuffet “Van alles wat” 
40 – 74   personen € 13,50   
75 – 150 personen € 12,00 
 
Een gezellig hapjesbuffet; hierbij mag u denken aan diverse soorten toast, mini-
broodjes, roggebrood, stokbrood,  huzarensalade, eiersalade, kip/kerriesalade, vis-
salade, rauwkostsalade, Hollandse en Franse kazen , meloen met Ardennerham, 2 
soorten paté, worst met grove mosterd, visplankje en een vleeswarenplateau. Een 
aanrader voor hen die geen uitgebreid warm en koud buffet willen maar wel “van 
alles wat” te knabbelen willen 
Wilt u er een warme uitbreiding bij? Stukjes kipfilet in champignon-roomsaus of 
pittige Spaanse gehaktballetjes met tomatensaus? Dat kan voor € 3,75 extra 

 
Hapjesbuffet Tapas met een Hollandse knipoog   
25 – 39 personen € 12.- 
40 – 74  personen   € 10,75  
75 – 150  personen   € 9,50 
 

• Stokbrood 

• Minibroodjes 

• Zuurdesembrood 

• Toastjes 

• Pesto 

• Kruidenboter 

• Olijven 

• Eiersalade 

• Tonijnsalade 

• Komkommersalade 

• Wraps met kip, komkommer en kruidenkaas 

• Brie met cumberlandsaus, druiven en noten 

• Huzarensalade met gevulde eitjes 

• Pastasalade met gerookte zalm, bieslook en kruidenzuivel 



Hapjesbuffet Tapas met een Italiaanse knipoog 
25 – 39  personen € 15,25 
40 – 74  personen   € 13,00 
75 – 150 personen  € 12,00  
 

• 6 soorten brood 

• Knoflook- en  zwarte olijven 

• Spiesjes van sud n sol tomaatjes en met pesto gemarineerde mozzarella 

• Alioli 

• Oregano-citroenboter 

• Bruchetta’s met tomaat, knoflook en sardientjes 

• Mediterrane eiersalade met zongedroogde tomaatjes 

• Tapenade van pommodori 

• Toscaanse kruidenkaas met appelstoop, mosterd, noten en druiven 

• Vitello Tonato, botermalse kalfsmuis met tonijnmayonaise en pesto 

• Wraps met Parmaham, komkommer, Parmezaan en tapenade  

• Goed gevulde tonijnsalade 

• Pastasalade met kip en Italiaanse kruiden 

• Salade Caprese met volrijpe tomaten en buffelmozzarella 

• Polpette -  Italiaanse gehaktballetjes in kruidige tomatensaus ( warm ) 

• Pezze di Pollo – stukjes kip met een romige saus met Italiaanse kruiden 
 

Hapjesbuffet Tapas met een Spaanse knipoog 
25 – 39   personen € 15,50 per persoon 
40 – 74   personen € 13,25   per persoon 
75 – 150 personen € 12,50 per persoon 
 

• 8 soorten brood 

• Knoflookolijven 

• Zwarte olijven 

• Peppadews gevuld met kaas 

• Bananenblad gevuld met zalmtartaar 

• Spiesjes van sud n sol tomaatjes en met pesto gemarineerde mozzarella 

• Alioli 

• Hôfkedip ☺ 

• Knoflook-chiliboter 

• Carpaccio met rucola, pijnboompitjes, Manchego en truffelcreme 

• Oude  kaas met appelstoop, honing , mosterd, noten en druiven 

• Gazpacho met sjalotten 

• Chorizo 

• Albondiga’s  - pittige gehaktballetjes in kruidige tomatensaus ( warm ) 

• Pata & Alitas de Pollo  piri piri  ( pikante chickenwings) 

• Jamon Serrano 

• Tuna Nicoise op z’n Barcelonees  

• Camarones en aceite de ajo ( Lekkere grote garnalen in Look-olie) 

• Pinchos – Spaanse kipspiesjes  



Fabulous Food Bites 
Ons paradepaardje van de hapjesbuffetten! De voorgerechten worden mooi 
gepresenteerd in de vorm van een amuse  zodat u gasten snel een bakje, glaasje of  
bordje kunnen pakken en genieten. Uit te breiden met de warme happen, lekker. Als 
u voor alle gasten de koude en warme bites besteld is de combinatie voldoende als 
maaltijd en bedraagt de prijs € 27,50.- pp. Ook de toetjes toe? dan is de prijs € 30,25 
voor dit 3 gangen hapjes/dinerbuffet. En wilt u tenslotte wél deze hapjes maar liever 
uitgeserveerd door onze medewerkers tijdens een feestje in plaats van in buffetvorm? 
Ook dat kan voor een meerprijs van € 1,- per persoon waarbij we het 
boerenlandbrood met roomboter en tapenade laten vervallen.. 
 
Koude bites € 19.00 ( 8 hapjes 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 

• Gevuld eitje  

• Broodrol van filet americain en uitjes 

• Wraphapje met gerookte kipfilet 

• Boerenlandbrood met roomboter en olijventapenade 

• Komkommersalade met forel 

• Meloensalade met ham en buffelmozzarella 

• Crostini makreelsalade 

• Tasty Tom Trostomaatjes 

• Komkommersticks met frisse yoghurt-dip 

• Bleekselderijstengeltjes met frisse yoghurt-dip 
 

Warme happen €10,00 ( 6 happen pp) 

• 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) 
 

Hapjestoetjes € 9,50 ( 5 toetjes pp) 

• Panna cotta met rood fruit 

• Cheesecake 

• Profiteroles 

• Appelcakeje 

• Perentaartje 

• Chocodream met room 

• Creme Anglaise  



 

Balinees  hapjesbuffet 
25 – 74    personen € 12,00   
75 – 150  personen €  11,00 

• Saté van vers gesneden en gemarineerde varkenshaas met pindasaus 

• Nasi 

• Atjar Tjampoer 

• Cassave kroepoek 

• Oosterse pasta-salade met gemarineerde kip en paksoi 

• Zoet-zure salade van kommkommer 
 

Wilt u graag een live cooking aspect erbij? Dan kunnen we vanuit de wok a la minute 
voor u een noodle-gerecht bereid met kipreepjes en roergebakken oosterse groenten 
met een terriyakisaus bereiden voor een meer prijs van € 4,75 pp en € 27,50 per uur 
voor de tijd dat een van onze medewerkers voor u wokt. 

 
Thais  hapjesbuffet 
25 – 74    personen € 13,00   
75 – 150  personen € 12,00 

• Kippendij met rode curry 

• Runderstoof op Thaise wijze met kaneel en gekaramelliseerde ui 

• Pandanrijst 

• Cassave kroepoek 

• Seroendeng 

• Gebakken uitjes 

• Zoet-zure salade van kommkommer 
 
Lekker kopje Tom-kha-kai erbij? Deze Thaise kippensoep kunnen we u serveren voor € 
3,75 pp. Dit buffet is prima uit te breiden naar een maaltijdvervangend buffet. We 
serveren er dan wokgroenten bij met een zoete sambal-ketjapsuas en natuurlijk is de 
portie groter. Prijs pp bedraagt dan € 17,50  
 
 

Viskar 
25 – 74    personen € 15,25   
75 – 150 personen € 13,25 

• Haring met gesnipperde uitjes 

• Fruit de mer met dressing 

• Lekkere makreel 

• Pastasalade met gerookte zalm 

• Garnalencocktail met ijsbergsla in glaasje 

• Hele gemarineerde zalm met mosterd-dille dressing 

• Gamba’s pil pil 
 
 
 
 



Mexicaans Feestje  
25 – 74    personen € 12,25   
75 – 150 personen € 10,75 
Bloemtortilla’s  lauw-warm; uw gasten kunnen deze zelf vullen met: 

• Pittige mix van gehakt en paprika 

• Stukjes kipfilet met cajun kruiden 

• Reepjes knapperige ijsbergsla 

• Guacamole 

• Creme Fraiche met pittige kruidendip 

• Salsa Dip 

• Gemarineerde trostomaatjes  

• Mais 

• Kidneybonen 

• Geraspte kaas 
 

Grieks Hapjesbuffet 
25 – 74    personen € 12,25   
75 – 150  personen € 10,35 

• Tzaziki 

• Knapperige reepjes ijsbergsla 

• Knoflooksaus 

• Tomaat Uiensaus 

• Vleesspiesjes met paprika en ui 

• Griekse aardappels in de schil met lentedressing 

• Gyros & Pitabroodjes 
 

Hot & Easy 
Kies 2 van onderstaande vleesgerechten en wij serveren die met 2 soorten 
rauwkostsalades en rijst óf lekker met boerenlandbrood & kruidenboter.  Als maaltijd? 
Dat kan voor een meerprijs van € 7,50 per persoon.  
 
25 – 74    personen € 10,-   
75 – 150  personen €   9.- 

• Kipsaté met pindasaus 

• Saté van varkenshaas met pindasaus 

• Italiaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus 

• Indische gehaktballetjes in satésaus 

• Stukjes kipfilet in champingnon-roomsaus 

• Stukjes varkenshaas met pepersaus en champignons 

• Runderreepjes met stroganoffsaus 

• Gyros & Pitabroodjes met knoflooksaus 
 
 
 
 
 



Kaasbuffet   
25 – 74    personen € 12,00   
75 – 150  personen € 10,50 

• Diverse soorten Franse, Hollandse en Italiaanse kazen 

• Knoflookolijven 

• Zwarte olijven 

• Drie soorten paté 

• Cumberlandsaus 

• Olijvenbreekbrood 

• Pain de Campagne 

• Toastjes en Minibroodjes 

• Kruidenboter 

• Diverse soorten noten en druiven 
 
 

Soep enzoo € 4,75 
We serveren u een soepenbuffet in de uitgebreidste zin van het woord.  
Tomatensoep, Champignonsoep en Goed Gevulde Groentesoep. Om de soep op te 
leuken vindt u hierbij: 

• Knapperbolletjes 

• Gesneden bieslook 

• Gehakte peterselie 

• Croutons’ 

• Vermicelli 

• Stokbrood 

• Kruidenboter 

• Room  
 

 

Bij de zuiderburen € 6,- 
Een lekkere afsluiting van uw feest! We serveren vanaf een buffet:  
Knapperig gebakken frietjes met een assortiment snacks bestaande uit frikadellen, 
kroketten en kaassoufflées. Uiteraard compleet met mayo, curry en gesnipperde 
uitjes.  

 


