
 

 

 

 

 

 

 

 

Culinaire hapjes 

 
 
 
 

   

Koud 
 
 

Corn Bugles met geitenkaasje en cresson € 1,30 p.p. 

Zalmrolletje met krab € 1,35 p.p. 
Witloofblaadje gevuld met grijze garnaaltjes € 1,65 p.p. 

Zalmrolletje met kruidenkaas € 1,20 p.p. 

Kipcocktailtje € 1,75 p.p. 
Gerookte forelmousse met zalmsnippers € 1,60 p.p. 

Zakouski van Parmaham en ganzelever € 1,60 p.p. 

Cocktail van grijze garnaaltjes € 1,90 p.p. 

Tartaar van noorse zalm met dille en peper € 1,85 p.p. 
Carpaccio van rund met parmezaan € 1,60 p.p. 
Guacamole van grijze garnaaltjes en avocado € 1,95 p.p. 
Zeeuwse oesters (te bestellen /12 stuks) € 2,15 p.p. 

Meloenbolletjes met parmaham € 1,40 p.p. 
Rauwe groentjes met dipsausjes € 1,50 p.p. 
Mozzarella brochetje met pesto en tomaat € 1,30 p.p. 
Mousse van gerookte makreel € 1,40 p.p. 
Garnaaltjes met cocktailschuim € 1,90 p.p. 
Glaasje met haring en curry € 1,20 p.p. 
Kaashoekje met feta en ricotta € 1,20 p.p. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Warm 
 
 

Broccolisoepje met kruidenkaas € 1,30 p.p. 

Mosseltjes met parmaham € 1,60 p.p. 
Scampi in een sinaasappelsausje € 1,30 p.p. 

Bladerdeegrolletje met gerookte Cobourg € 1,10 p.p. 

Gegratineerd ajuinsoepje € 1,40 p.p. 

Worstenbroodje € 1,10 p.p. 

Kippenboutje met Chili sausje € 1,20 p.p. 
Garnalenbisque € 1,80 p.p. 
Gegratineerde oester (te bestellen /12 stuks) € 2,50 p.p. 
Mini pizza € 1,10 p.p. 
Mini croque monsieur € 1,10 p.p. 
Vispasteitje € 1,20 p.p. 

Mini kaaspasteitje € 1,10 p.p. 

Risotto met fijne spekjes en parmezaan € 1,60 p.p. 
Hapje bolognaise € 1,20 p.p. 
Mini lasagne € 1,20 p.p. 

Aardappelkubusjes met spekjes, bieslook en zure room € 1,40 p.p. 
Lepelhapje met gebakken mosseltje in kokos-currysaus € 1,30 p.p. 
Lepelhapje met scampi en mousse van krab € 1,40 p.p. 

Mini videetje € 1,10 p.p. 

Komkommersoepje met een brunoise van paprika € 1,50 p.p. 

Scampi in een curry-mangosausje € 1,40 p.p. 

Roggerondje met gerookte kalkoen en brie € 1,20 p.p. 

Worstenbroodje met lamsgehakt € 1,30 p.p. 

Escargots met kruidenboter € 1,00 p.p. 

 
 
 

 
Prijzen excl. btw 

 


