
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catering hapjes 
 

 

Hapjes De schout (vanaf 60 stuks)   Prijs per stuk €    0,50 

Een variatie van tien eenvoudige soorten hapjes. 

Kaas, rookkaas met salami, gevuld ei, kip met ananas, toast met salade, roompaté, 

gehaktballetje met augurk, ham met asperge, gerookte forel en haring op roggebrood 

 

Hapjes De Dolle Joncker (vanaf 60 stuks)  Prijs per stuk €  0,70 
Combinatie van tien verschillende soorten hapjes 

Kaas, roggebrood met brie, ardenner ham met meloen, filet americain op toast, 

huisgemaakte paté encroute, salade op komkommerschijf, gevuld ei, haring op 

roggebrood, gerookte paling en gerookte zalm 

 
Hapjes De Jonkheer (vanaf 60 stuks)   Prijs per stuk €    0,90 
Een variatie van tien soorten luxe hapjes. 

Roggebrood met brie, kaaskrullen van monnikenkaas, gevulde dadels met roquefort, verse 

tartaar, broodrol met patémousse, huisgemaakte paté encroute, gevuld ei met kaviaar, zalm- 

komkommerrol, canapé paling en gevulde tomaat met garnalen 
 

 
 
Schaal met diverse sandwiches    Prijs per stuk  €    1,30 
Bestaande uit zalm, paling, Ardennerham, rosbief, fricandeau, tomaat, kaas en brie 

 

Diverse warme hapjes      Prijs per stuk  €   0,60 
 
Kipsatéstokjes (100 gr.) met pindasaus   Prijs per stuk  €    2,80 
 

Varkenshaassatéstokjes (100 gr.) met pindasaus Prijs per stuk  €   3,10 
 
Sjaslickstokjes ( 100 gr.) met zigeunersaus  Per stuk    €    3,00 
 

 
 
Prijswijzigingen voorbehouden 



 

 

 
 
 
 

Catering salades (vanaf 6 pers.) 
 

Ruime sortering salades,  
alles kersvers uit eigen keuken 

Hoeveelheid salade 200 gram per persoon 
 

Vleessalade        €    4,75 p.p. 
Fijne rundvlees salade, opgemaakt met diverse vleesgarnituren 
 
Kipkerrie salade      €   5,35 p.p. 
Een frisse salade van kippenvlees, opgemaakt met diverse vruchten 
 
Vissalade       €    6,50 p.p. 
Een salade van zalm, opgemaakt met diverse visgarnituren 
 
Eiersalade (vegetarisch)     €    5,15 p.p. 
Een groentensalade bestaande uit eieren, champignons, tomaten, paprika, 
asperges, maïskolfjes, augurk, uitjes, gevulde eieren en kruiden mayonaise 
 
Hors  d’oeuvre  “Royale”     €      8,00 p.p. 
Combinatie van vlees-, kip- en vissalade, opgemaakt met o.a. gevulde eieren,  
ham, fricandeau, crabvlees, garnalen, gerookte paling en zalm, diverse soorten  
fruit en diverse soorten garnituren 

 

Extra bij uw koude schotels 
 
Stokbrood     €    1,30 
Ravigotte saus    €    2,20 
Cocktail saus     €     2,20 
Knoflook saus     €   2,20 
Kruidenboter     €   2,75� 
 
 
 
 
 
 
 
Prijswijzigingen voorbehouden 

                                                        
 


