Hapjesarrangement
en -plateau
Bij DeMaes Cateringservice
hebben we een heerlijk
hapjesplateau en –
arrangement samengesteld

Hapjesplateau
Prijzen incl. btw.
Hapjeshoeveelheid
Maaltijdhoeveelheid

Het hapjesplateau is te bestellen vanaf 2 personen.

Het hapjesplateau en –
arrangement kan geheel
naar eigen smaak worden
ingericht. Wij hebben al
voorzet gegeven met
betrekking tot de invulling,
uiteraard kan dit nog
worden aangepast.
Wij kunnen uw partij of
bijeenkomst geheel
ontzorgen. Van aankleding
door middel van partytent
en heaters tot en met
serviesgoed, dranken en
bedienend personeel.

Koude gerechten

Informeer naar de
mogelijkheden voor een
passend advies en offerte.

Kipaperito’s, 2 p.p.

Zijdevlinderhoek 9
3905 KC Veenendaal
T : 0318-555 876
E : info@demaescateringservice.nl

€ 17,50 p.p.
€ 29,50 p.p.

Frisse salades

Olijven

Kaasselectie

Wrap

Verschillende vleeswaren

Pesto en tapenade

Diverse vissoorten

Rustiek brood

Beleef de smaak van goede catering...

Foto 1

Warme gerechten,
aanvulling tegen meerprijs

€ 8,50 p.p.

Gamba’s, 4 p.p.
Gehaktballetjes, 3 p.p.

Het hapjesplateau wordt rijkelijk
gepresenteerd op een mooie houten plank

Foto 2

Verras uw gasten met ons heerlijke

Amuselepel

hapjesarrangement:

Zalmtartaar met kappertjes
Rundertartaar

3 koude hapjes per persoon
3 warme hapjes per persoon
+
Huisgemaakte toast met kruidenboter

Hapjesarrangement
Prijzen excl. btw. p.p.

€ 12,50

Kaas en worst

Amuseglas
Gerookte kip met bleekselderij
en kerriesaus
Chiffonade van beenham,
bosuitjes en mosterdsaus
Garnalencocktail met dille

€ 2,05
€ 2,05

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Bij te bestellen
Amusebordje

Huisgemaakte canapé

Jong belegen kaas met A’damse ui

€ 0,98

Gerookte zalm

€ 2,05

Carpaccio

€ 4,75

Oude kaas met mosterd

€ 0,98

Gerookte forel

€ 2,05

Gerookte zalm

€ 4,75

Italiaanse kruidenkaas met olijf

€ 0,98

Roombrie met honing en walnoot

€ 2,00

Vistrio

€ 4,75

Achterbergse metworst

€ 0,98

Filet Americain met uitje

€ 2,00

Gerookte eendenborst

€ 4,75

Hausmacher leverworst

€ 0,98

Serranoham met olijf

€ 2,00

Hammentrio

€ 4,75

Fuetec met olijf

€ 0,98

Ossenworst met Piccalilly

€ 1,25

Hapje op een stokje

Uit de oven
Balletje gehakt met mosterd,
saté- of tomatensaus

Warme items
€ 1,40

Quiche

€ 3,00

Kipaperito’s

€ 1,75

Eiermuffin

€ 2,50

Tomaat, mozzarella en basilicum

€ 2,50

Sausages

€ 1,75

Coppaham en gemarineerde olijf

€ 2,00

Saucijzen snack

€ 2,00

Ardennerham en meloen

€ 2,00

Kaas snack

€ 2,00

Gamba’s met mangochutney

€ 2,75

Gevulde specialiteit
Gevulde komkommer met
tonijnsalade

€ 2,05

Uit de frituur
Frituur assortiment

€ 0,95

Nasihapjes

€ 0,95

Bamihapjes

€ 0,95

