Eetkamer “de Laan”

Hapjes in Glaasjes

Hapjes
EETKAMER DE LAAN
Luxe hapjes in glaasjes
€ 2,75 p.st.
Luxe salades (kip, zalm, tonijn, surimi,
garnalen, kaas) met sla en garnituur,
gepresenteerd in mooie amuseglaasjes.

Aanvullingen
Stokbrood met kruidenboter
€ 2,25
Diverse dips
v.a.
€ 4,50
Keuze uit ons delicatessenassortiment

Extra’s
Servies en bestek
Bezorgkosten
Buiten de regio
Personeelsinzet op locatie

€ 1,50 p.p.
€ 12,50
€ 0,60 p.km
€ 30,25 p.u.

Laan van Nieuw Oosteinde 296
2274 GG Voorburg
Telefoon: 070 – 347 51 52
info@eetkamerdelaan.nl
sales@rascatering.nl
www.eetkamerdelaan.nl
www.facebook.com/eetkamerlaan

Iets te vieren?
Lekkere hapjes zijn voor veel
gelegenheden een goed idee. Door de
variatie in smaak en grootte is er voor
iedereen keuze genoeg. Samen met u
bepalen we graag de hoeveelheid
hapjes voor het aantal gasten.

Wat zijn de mogelijkheden?
Partypan
met 100 gevarieerde warme snacks
€ 75,00
• 40 Javaanse balletjes
• 40 Mini kipspiesjes
• 20 Pittige kipkluifjes
• 3 verschillende sauzen

Koud € 1,30 p.st.
Opgemaakte broodtoast met verschillend
beleg, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Gerookte zalm
Kipkerrie salade
Chorizo
Surimi
Gevulde eieren
Brie

•
•
•
•
•
•
•

Garnalen
Kipfilet
Paté
Filet Americain
Roomkaas
Gerookte paling
Geitenkaas

Warm € 1,00 p.st.
Assortiment van verschillende hapjes,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Mini rempeng balletjes
Mini loempia’s
Quiche
Mini stokjes kipsaté
Minibladerdeeghapjes

Borrelplank
v.a. € 55,00 per 10 personen
Grote houten plank met diverse fingerfood,
bijvoorbeeld:
• Zachte en harde kaas (in overleg),
bijv; Manchego, brie, Old
Amsterdam
• Rauwe ham, Chorizo
• Droge worst, Olijven
• Finestrotti en flatbread met dips
• Tomaatjes, Druiven

Italiaanse Antipasti
v.a. €96,00 per 10 personen
(6 hapjes per persoon)
Deze hapjes zijn een uitgebreide versie van de
borrelplank, waarbij u dan een keuze kunt
maken uit 10 soorten antipasti.
Antipasti kan mooi als buffet op een tafel
worden uitgestald. Gerechtjes worden op
verzoek op Italiaans aardewerk, kleine
bordjes en in glaasjes geserveerd.
Warm
1.
2.
3.
4.
5.
Koud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Calamaretti fritti
Mini Lasagne vegetarisch
Gebakken champignons
Gehaktballetjes in tomatensaus
Frittata

Rivierkreeftjes
Courgette rolletjes met tonijn
Tijgergarnalen in knoflook marinade
Vitello Tonato
Uien in balsamico azijn
Buffalo mozzarella met
zongedroogde tomaatjes
Italia-mix olijven met paprika
Groene Italiaanse knoflookolijven
Zongedroogde Italiaanse tomaatjes
Gegrilde Italiaanse groene
bosasperges
Gegrilde paprika in drie kleuren
Olijvenbrood met tapenade
Prosciutto ham met vijgen
Italiaanse salami
Grissini met Serranoham
Pancetta met roomkaas

