Assortimentslijst hartige hapjes
Onze hapjes worden met lokale en biologische ingrediënten gemaakt. Uit milieuoverweging leveren wij onze hapjes in o.a.
herbruikbare schalen. Hiervoor wordt borg in rekening gebracht. De borg krijgt u uiteraard na retournering terug. Minimale
besteleenheid is 10 stuks, mits anders aangegeven.
Koude hapjes
Gegrild brood met knoflook en peper en zout
Gegrild brood met tomatensalsa
Blokjes boeren jong belegen kaas
Blokjes oude kaas
Gevulde boeren eieren
Gevulde gedroogde abrikoos met notenkaas
Gevulde champignons uit de oven met bieslookroomkaas
Dadels gevuld met blauwaderkaas en tuinkers
Gegrilde courgetterolletjes met tapenade van doperwtjes en munt
Toast met humus en tomaat
Mini wrap hapjes met gegrilde paprika
Mini wrap hapjes met zongedroogde tomaat en basilicum
Mini wrap hapjes met bieslookroomkaas en zalm

incl. btw
€ 10
€ 15
€ 10
€ 12
€ 15
€ 25
€ 20
€ 25
€ 20
€ 20
€ 15
€ 15
€ 20

excl. btw
€ 9,43
€ 14,15
€ 9,43
€ 11,32
€ 14,15
€ 23,58
€ 18,87
€ 23,58
€ 18,87
€ 18,87
€ 14,15
€ 14,15
€ 18,87

Warme hapjes
Ambachtelijke rundvlees bitterballen
Ambachtelijke kaas kroketten
Ambachtelijke rundvlees kroketten
Gehaktballetjes “lokaal” met boerenmosterd
Mini Quiche tapas formaat
Mini Quiche cupcake formaat
“Kip op stok” Gildehoen met sesamsaus

€ 10
€ 25
€ 20
€ 15
€ 15
€ 25
€ 25

€ 9,43
€ 23,58
€ 18,87
€ 14,15
€ 14,15
€ 23,58
€ 23,58

Kaas en worst plank met garnituur (50 stuks)
€ 75
€ 70,75
Twee verschillende soorten kaas naar keuze en twee verschillende soorten worst naar keuze, augurk,
Amsterdamse uitjes, mosterd met prikkertjes
Rauwkost schotel met tomaatjes, komkommer, witlof, bleekselderij, paprika en een frisse yoghurtdip
60 stuks
€ 20
€ 18,87
30 stuks
€ 10
€ 9,43
Diverse hapjes op toast (50 stuks)
€ 75
€ 70,75
Assortiment van Doruval kaas met vijgenspread, gerookte zalm met bieslookroomkaas, rosé gegrilde biefstuk met
appelchutney, huisgemaakte eiersalade en een mini-wrap met gegrilde paprika.
Biologisch broodmandje met diverse spreads (vanaf 6 personen)
€ 10,- p.p.
Biologisch brood (op steen gebakken) met de keuze uit diverse huisgemaakte smeersels zoals:
kruidenboter, Hollandse aioli, humus, kaasspread, paprikaspread, pesto

€ 9,43

Hollands kaasplankje (vanaf 6 personen)
€ 65
5 verschillende soorten kaas (± 1250 gram) met bijpassend garnituur

€61,32

Duurzame luxe hapjes

incl. btw

excl. btw

10 stuks per soort in 10-voud te bestellen, maak uw eigen variatie.

€ 30,-

€ 28,30

Gevuld ei met eiersalade, rucola en bacon (bio)
Amuseglaasje geitenkaas met zongedroogde tomaatjes en honing (bio)
Amuseglaasje met rivierkreeftjes
Amuseglaasje gerookte kip, notensla en pesto (bio)
Amuseglaasje van tonijn olijven en tomaat (msc)
Amuse van zalm in rode biet en mierikswortel
Canapé met boerenham rucola en tapenade (bio)
Canapé komijnekaas met vijgenspread
Canapé met boerennagelkaas en zoete mosterddressing (bio)
Canapé van eiersalade met appel, rucola en grove peper (bio)
Gevulde bospaddenstoelen met tuinkruiden roomkaas en lente-ui(bio)
Amuseglaasje met boeren overjarige kaas, cherrytomaat en tuinkers (bio)
Amuselepel met gegrilde paprika met notensla en truffeldressing (bio)
Amuselepel met “Waards” runder carpaccio en rozemarijnkaas
Canapé met rookvlees en asperge
Canapé met kiprollade, tuinkers en frisse appelchutney
Gerookte eendenborst met zoete peer
Rosé gegrilde biefstuk van het Waards rund met appelchutney op een huisgemaakte biologische canapé
Rookvlees gevuld met geitenkaas en amandel

Hartige taarten
Een hartige taart kunt u in 8 grote of 12 kleinere punten snijden.
100% met de hand vervaardigd met korstdeegbodem
Soorten
Quiche Lorraine met spekjes-ham
Pompoen met gekarameliseerde rode ui
Prei-quiche met kerrie en mosterd
Paddenstoelen - spinazie - knoflook
Broccoli-walnoot met blauwe kaas
Zoete aardappel, paprika, ui en spekjes
Geitenkaas-pesto-zongedroogde tomaat
Kip-courgette-aardappel quiche
Brie met vijgen en noten quiche
Zalm-spinazie quiche met sjalotjes
Vijgen met blauwe kaas en walnoot

incl. btw
€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 26,€ 26,€ 26,
€ 27,€ 28,-

excl. btw
€ 23,58
€ 23,58
€ 23,58
€ 23,58
€ 23,58
€ 23,58
€ 24,53
€ 24,53
€ 24,53
€ 25,47
€ 26,42

Gratis bezorging in Woerden bij besteding van € 150,00. Voor bestellingen onder de €150 wordt €25 bezorgkosten gerekend.
Voor de randgemeenten rondom Woerden zijn de bezorgkosten €65 voor bestellingen onder de €150.
U kunt bij ons pinnen, maar ook contant betalen.

Doordat wij met de seizoenen werken zijn niet alle producten altijd op voorraad, vraag naar het actuele aanbod.
Of vraag een offerte aan voor uw event of feest en partij! Staat uw favoriete hapje er niet bij vraag ons naar de mogelijkheden.

