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Luxe hapjes          
Koud :
*Roggeknarprikker met roomkaas
*Bruschetta met geitenkaas en honing
*Luxe belegde halve minibroodjes
*Sandwichkubus met meervalcrème
*Prikker met tomaat, mozzarella en gerookt spek

Warm:
*Quesedilla’s met bonen en kaas
*Heerlijk gekruide bio- slavink
*Bio-wrap met warme zalmmousse
*Vegetarische groentemu�ns met blauwe kaas
*Briséedeegcupje gevuld met kruidig roerei

De luxe hapjes zijn te bestellen voor minimaal 8 per soort

Prijs per stuk € 1,80

Voor bij de borrel
Gemengd bittergarnituur of bitterballen

Prijs per stuk € 0,80

Tafelgarnituur
*Portie nootjes en huisgemaakte kaasstengels
Prijs per persoon € 1,60
*Huisgemaakte chippers (koolhydraatarme crackers met pitten en zaden) met dipsaus
Prijs per persoon € 1,30

*Uit eigen bakkerij: Biologisch Broodplankje met groenten, tapenade en roomboter
Prijs per plankje € 3,85
*Biologisch Plankje met kaas, worst, olijven,  komkommer, wortel, snoeptomaatjes en dipsaus
Prijs per plankje € 6,75
*Mediterraan Plankje met Mediterraans speltbrood, salsa dip, spiesje met mozzarella en tomaat, 
feta kaas gemarineerd in kno�ookolie en quesidilla met bonen en kaas  
Prijs per plankje € 8,75
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Zoetigheden, huisgemaakt in onze eigen bakkerij 
*Bruidstaart uit eigen bakkerij       
 Prijs per persoon € 5,50
*Petit fours met bonbons       
 Prijs per stuk € 2,50
*Petit fours        
 Prijs per stuk € 2,50
*Bonbons 
 Prijs per stuk € 0,80
*Gesorteerde luxe gebakjes        
 Prijs per stuk € 3,75
          

Voor de extra lekkere trek
*Een puntzak met boerenfrieten en mayonaise    
 Prijs per zakje € 2,75
*Biologisch huisgemaakt worstenbroodje     
 Prijs per stuk € 2,85
*Biologisch huisgemaakt mini-worstenbroodje    
 Prijs per stuk € 1,80



Drankassortiment

Warme dranken:
Filter Ko�e            
�ee 

Frisdranken:
Coca Cola, Coca Cola Zero 
Sprite, Fanta Sinas, Fanta Cassis 
Kinley Bitter lemon, Kinley Tonic 
Earth Water (Sparkling/Still)           
Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green, Rivella Light € 2,70

Voor de kids:
Glas ranja 

Zuivel:
Chocomel 
Fristi 

Vruchtensappen:
Biologisch appelsap     

Huiswijnen:
Rode wijn (Fiori Naturali Rosso)   € 3,85
Rosé wijn (Don Diego Miranda)  
Droge witte wijn (Flor Blanco Natural)  
Zoete witte wijn (Moselland Organic)   

Bieren van de tap:
Budels Bio Pils      € 2,70
Bier van ‘t seizoen     € 3,75

Bieren uit de �es:
Budels Malt biologisch     € 2,80
Budels Radler 0% biologisch    € 2,80 

Drank afkoop is mogelijk vanaf 20 personen, dit is makkelijk voor groepen en vaak voordeliger.
U kunt alleen gebruik maken van drankafkoop tijdens bruiloften, feesten en etentjes.
Afkoop drank is alleen mogelijk in combinatie met een bu�et, bbq, of hapjesarrangement.

Drank arrangement bij drank afkoop:
1 regulier tapbier, 1 seizoenstapbier, frisdrank en huiswijn. 
Drank afkoop - 1 uur € 7,50 per uur
Drank afkoop - 2 uur € 6,50 per uur
Drank afkoop - 3 uur en meer € 5,50 per uur 
prijzen zijn per persoon

Dit is het standaard drankenassortiment wat wij schenken bij feesten en partijen.
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