Hapjes en amuses. 1.3
AMBACHT, LIEFDE EN VERBEELDING……
Dat zijn de peilers waar de keuken van Schonewille Party Service op bouwt.
Een smaakvolle traiteur bij wie u ambachtelijk bereide gerechten vindt,
met liefde voor het vak gemaakt!
Borrelschaal ‘bittergarnituur’
Kaasblokjes met diverse garnituren.
Ham-asperge rolletje.
Soesje met hammousse.
Stokbroodje met brie.
Zoute haring op roggebrood.
Deegbakje met filet American.
Soesje met kaascremé.
Gevuld eitje.
Schaal ‘standaard’
Schaal ‘groot’

40 stuks € 39,95
60 stuks € 59.95

Borrelschaal ‘luxe bittergarnituur’
Luxe Gevulde eitjes met bieslook.
Stokbroodje met tonijnsalade.
Crostini met hazelnotenpaté.
Stokbroodje met ardennerham.
Stokbroodje met gerookte zalm.
Hollandse haring op roggebrood.
Met garnalensalade gevuld tomaatje.
Stokbroodje met franse roombrie.
Schaal ‘standaard’
Schaal ‘groot’

40 stuks € 55,00
60 stuks € 79,50

Borrelschaal ‘warm bittergarnituur’
KIPNUGGETS
BAMIHAPJES
MINI FRIKANDEL
VLAMMETJES ETC.

MINI KAASSOUFFLÉ
GEHAKTBALLETJES
NASIHAPJES
INCL. 2 DIPSAUZEN.

Schaal ‘standaard’
Schaal ‘groot’

50 stuks € 29,95
80 stuk € 44,95

Vraag ook eens naar onze overige mogelijkheden zoals verse sushi, tapas, fingerfood etc.!

Hapjes en amuses. 2.3
AMBACHT, LIEFDE EN VERBEELDING……
Dat zijn de peilers waar de keuken van Schonewille Party Service op bouwt.
Een smaakvolle traiteur bij wie u ambachtelijk bereide gerechten vindt,
met liefde voor het vak gemaakt!

Exclusieve Hapjes € 1,65 p.st.
Canapés met gerookte zalm.
Canapés met gerookte paling.
Partyrol gevuld met monchou.
Partyrol gevuld met ham en abrikoos.
Krokante canapé met eendenlevermousse.
aspergespunt omwikkeld met parmaham
Tomaten-kuipje gevuld met kip-kerrie mousse.
Deegbakje gevuld met paté en bosbes
Deegbakje met gedroogde tomaat en kwartelei.
Bovenstaande hapjes zijn bijzonder smaakvol en hebben een uiterst sjeike uitstraling
(Minimum assortiment: 5 verschillende waarvan 20 st. per soort)

Exclusieve Amuses € 2,25 p.st.
geitenkaas met honing/tijm
cabrales met geconfijte peer
Truffel uit de noordzee
Hollandse garnalen met dille/citroen
gerookte eendefilet/sinaasappel
kippenlever met spek en appel/caramel
gesauteerde botervis/sesam
Paddestoelen antpasti
Filet van Gans sud ’n sol tomaat
truffelaardappelen met cremÉ fraiche/bieslook
Bovenstaande amuses worden gepresenteerd in trendy glaasjes en zijn een lust voor het oog.
(Minimum assortiment: 5 verschillende waarvan 20 st. per soort)

Hapjes en amuses. 3.3
AMBACHT, LIEFDE EN VERBEELDING……
Dat zijn de peilers waar de keuken van Schonewille Party Service op bouwt.
Een smaakvolle traiteur bij wie u ambachtelijk bereide gerechten vindt,
met liefde voor het vak gemaakt!

Warme snacks
Kipsaté met satésaus, 3 stokjes per persoon
Gehaktballetjes in tomatensaus, 5x20 gram
Pizza-punt
Saucijzenbroodje
Tex-mex kipdrumstick
Portie kibbeling 150 gram, met saus
Shaslick-spies 120 gram, met zigeunersaus
Worstebroodje 70 gram, met mosterd
Portie spareribs 200 gram, met saus
Mini broodje hamburger 50 gram
Bladerdeeg-broodjes assorti, 3 x 30 gram

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,75
2,-1,75
1,25
2,25
3,50
3,50
1,25
4,25
1,25
1,75

Prijs per portie/ per persoon Minimum assortiment: 15 personen/porties

Overige hapjes
Bakje tortilla chips met avocadosaus.
Bakje tortilla chips met tomatensalsa.
Bakje met gerookte amandelen
Bakje met gemengde nootjes
Bakje met gemarineerde olijfjes
Assortiment luxe zoute koekjes

€
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3,50
2,95
2,50
2,50
2,95
2,25

