Deze voorstellen zijn uitsluitend op bestelling met een minimum van 72 uur voor
bestellingen met levering zonder bediening ,voor bestellingen met bediening minstens
8 werkdagen voor een goed verloop van de receptie
DEZE HAPJES ZIJN VERKRIJGBAAR OP BESTELLING

Prijs per stuk

Sommige zijn om op te warmen ander om te frituren.
Gerookte spek rolletjes met gedroogde pruimen
Aperitief worstjes met gerookt spek
Kaaskroketjes klein formaat
Soufflé van kaas in bladerdeegje
Soufflé van kaas met grijze garnaal in bladerdeegje
Kippehapje in bladerdeeg
Komkommer bodem met grijze garnaal
Kerstomaatje met grijze garnaal
Toast op basis mousse van leverpastei
Toast op basis van kruiden kaas
Toast op basis van magere kaas
Toast op basis van blauwe kaas
Toast op basis van ansjovis gezouten of gemarineerde
Toast met rund tartaar
Toast met krab
Toast belegd met grijze garnaal
Toast belegd met lompviseitjes
Toast belegd met foreleitjes
Toast belegd met zalmeitjes
Toast belegd met gerookte zalm
Toast belegd met gerookte heilbot
Toast belegd met Hollandse maatjes
Mini loempia met kip
Mini pizza

0,25€
0,25€
0,50€
0,50€
0,50€
0,62€
0,62€
0,62€
0,40€
0,40€
0,40€
0,40€
0,40€
0,40€
0,40€
0,62€
0,62€
0,62€
0,74€
0,74€
0,74€
0,62€
0,50€
0,50€

Assortiment van mini gebakjes aan 0,85€ stuk
Zacht gianduja fondant met nootjes chocolade gebakje, sinas en pistache gebakje, boterroom
met pistache smaak,boden met melk ganache, 3 frambozen gebakje , Venezuela gebakje-cacao
en sinaasroom savarin met turron room en sinasreepjes ,citroentaartje,opera rechthoekjes,
mango coco en framboosje,chocolade soesje en koffie smaak,vierkantjes”carrees” appel en cassis,
gepralineerde soesjes ,graniet vierkantjes met pistache,bodempje met giandujaroomboter.
HAPJES VAN VIS, SCHAAL EN SCHELPDIERTJES VOOR RECEPTIES
Deze hapjes worden geserveerd in lepels, mosselen gegratineerd met lookbotter,
oesters van sintvaas gegratineerd met champagne, gefrituurde Scampi’s in beingnetdeeg met
Pikante saus gefrituurde reepjes zonnevis met tomatensausje en basiliek, gefruite
Parijse kampernoelies gevuld met grijze garnaal 8,00€ per persoon zonder personeel

12,00€ 12% B.T.W. INBEGREPEN MET KOK.
Voor een receptie van +- 1u30 stel ik voor 5 hapjes in de keuze van de kaart aan 3,00€ per
persoon
Zonder kok.
Voor een receptie van +- 2u00 stel ik voor 8 hapjes koude hapjes en op te warmen hapjes aan
5,00€
Per persoon. zonder kok.

Lepelhapjes koud.
Meloenparels met ardense ham
Gerookte zalm reepjes met kruidenroomkaas
Gerookte paling met tomaat ajuin en vinaigrette
Mozzarella met kerstomaat en balsamiko
St-jacobs vrucht met marinade, tomaatdobbels en bieslook
Scampi met ananas en honing marinade
Maatje met garnituur
Tonijn tartarre met wasabi vinaigrette
Lepelhapjes om op te warmen.
Scampis met bieslookroom
Roerei met gerookte zalm
Mossel met lookboter in het seizoen
Mossel in room gegaard met fijne groentjes
Grijze garnaal met kruidenroom
Scampis in kreeften sausje

0,70€
1,00€
1,00€
0,60€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,00€
1,50€

SANDWICHES 14 CM
Sandwiches belegd met ham, bereide americain kaas of pastei
1/2 Sandwich belegd met ham, bereide americain kaas of pastei
½ Sandwich belegd met gerookte zalm,heilbot of grijze garnaal

1,80€
1,50€
2,00€

Voorstel van openbelegde piccolo broodjes 10 cm
Broodje belegd met zalm salade, kip kerrie, tonijncocktail, hawaïaanse kip, Surimmi,
Broodje crème pastei, broodje met beenham en asperges, broodje met ardense salami 1,25€
Broodje Brabantse ham, broodje kruiden en blauwe schimmelkazen, bereide americain 1,25€
Broodje met grijze garnaal,broodje gerookte zalm,broodje gerookte heilbot
1,75€
broodje marbré van vette ganzenlever; rauwe ganzenlever, balsamiko azijn en grof zout 2,00€
Moscovit aardappel “hagelaardappeltjes met ossiëstra kaviaar”
Prijs van de dag
Broodje kreeft “ kreeft met schaafjes truffel”
Prijs van de dag
Toastje met ossiëtra kaviaar
Prijs van de dag
Normandiche oesters van sint- vaas 00 geopend bediend op grofzout
1,75€
Groentekorf met diepe saus,tartaar,mayonaise en cocktailsaus 50 personen
50,00€
Verassingbrood met beleg van fijne vleeswaren en kaas
35,00€
Verassingbrood met beleg van gerookte vis en diverse vissalades
45,00€
Verassingbrood met kleine broodjes, beleg van fijne vleeswaren en kaas
50,00€
Verassingbrood met beleg van gerookte vis en diverse vissalades
60,00€
Aperitief hapjes in glaasjes +- 6 cc
Glaasje verse kaas met verse tuinkruiden en radijsje
1,00€
Glaasje met verse kaas en veenbessen
1,00€
Glaasje met zalm tarttare & tomaat dobbeltjes
1,25€
Kruidenkaas met radijsje of kerstomaat
1,25€
Meloenparels en Ardenseham
1,25€
Meloen met para ham
1,25€
Foreleitjes met magere kaas
1,50€
Glaasje met gerookte zalmmousse vers & vodka
1,50€
Glaasje met tarama en gerookte paling
1,50€
Glaasje met maatje en zijn garnituur in dobbeltjes
1,50€
Glaasje met tonijnmousse op een bedje van
1,50€
Slaatje van grijze garnaal
1,50€
Glaasje Scampis met ananas
1,50€
Glaasje gerookte zalm met meloen en verse kruiden
1,50€
Glaasje Scampis met citrusvrucht, appelsien en pompelmoes met honing vinaigrette
1,50€
Mosselsalade met dobbeltjes van komkommer & tomaat
1,50€
Krab komkommer tartarre en tomaat dobbeltjes
1,50€
Glaasje met vers oester°°° op krokante groentjes met zachte vinaigrette
2,00€
Glaasje met ganzenlever en gekonfijte uien met rozijnen
2,00€
Tartarre van st Jacobs vrucht en gekonfijte gember
2,00€

Receptie voorstellen met bediening 12% b.t.w. inbegrepen.

Voorstel voor recepties minimum 50 personen
Eerste voorstel aan 12,00€ per persoon voor een duur van 2 uren.
Een variëteit van 5 toastjes en hapjes warm en koude, waarvan een variaties
Toastjes met grijze garnaal, zacht gerookte zalm, lomp eitjes, tarama enz…
Voor de warmehapjes, mini vide met grijze garnaal, vide vulling met kip, kaas soufflé,
2 glazen schuimwijn Comte de Wormeldange, Cassis likeur appelsiensap waters en soft drinks.
Tweede voorstel aan 20,00€ per persoon voor een duur van 2 uren.
Een variëteit van 7 toastjes en hapjes warm en koude, waarvan een variaties
toastjes met grijze garnaal,zacht gerookte zalm,lomp eitjes,tarama enz…
Voor de warmehapjes, mini vide met grijze garnaal, vide vulling met kip, kaas soufflé,
mini loempia , zoet zure saus en lepelhapjes met scampi’s met room en bieslook
,en andere mogelijke lepelhapjes.
Derde voorstel aan 25,00€ per persoon voor een duur van 2 uren.
Een variëteit van 5 toastjes en hapjes warm en koude, waarvan een variatie
toastjes met grijze garnaal,zacht gerookte zalm,lomp eitjes,tarama enz…
Voor de warmehapjes, mini vide met grijze garnaal, vide vulling met kip, kaas soufflé,
2 glazen Champagne, Damas de trembley-brut,
Cassis likeur , appelsiensap waters en soft drinks.
Cocktailtafels en tafelbekleding inbegrepen.
Vierde voorstel aan 30,00€ per persoon voor een duur van 2 uren.
Een variëteit van 7 toastjes en hapjes warm en koude, waarvan een variaties
toastjes met grijze garnaal,zacht gerookte zalm,lomp eitjes,tarama enz een verrassingsbrood per 50 personen.
Voor de warmehapjes, mini vide met grijze garnaal, vide vulling met kip, kaas soufflé,
Mini loempia met zoet zure saus en lepelhapjes met scampi’s met room en bieslook, en andere mogelijke
lepelhapjes om warm en koud te degusteren
3 glazen Champagne Damase de Trembley brut.
Cassis likeur voor waters en soft drinks.

Indien u voor andere voor andere champagne kiest wend u dan tot Bruno Leonard
mits een aanpassing van de prijs.

VOOR ANDERE VOORSTELLEN WEND U TOT TRAITEUR BRUNO LEONARD

