Feestelijke hapjes voor een gezellige avond, een
bijeenkomst of een vergadering!
Hapjesschalen zijn er in verschillende soorten en maten. Van eenvoudige kaas en worst
hapjes tot luxe (tapas)schalen. Voor een feestje, verjaardag, bruiloft of party kunt u bij ons
een geschikte hapjesschaal vinden.
Bij ons is het allemaal te vinden. Of u nu voor de luxere variant gaat met tapas of warme
hapjes, of dat u het liever bescheiden houdt met kaas,
grillworst en tomaatjes.
Er zijn veel verschillende combinaties en variaties te
bedenken. Alle onze producten worden ambachtelijk bereid in
de slagerij. De hapjes schalen worden alleen op bestelling
gemaakt en kunt u bestellen wanneer u wilt. Bestellen kan
telefonisch, in de slagerij of via de mail.

Standaard hapjesschaal
Hapjesschalen standaard
Kleine schaal personen
Grote schaal personen

€ 3.00 p/p
€ 15,00
€ 30,00

Inhoud van deze schalen zijn
 Grillworst (ham/kaas, naturel, shoarma, sate)
 Droge worst o.a. Friese, Groningers, Drents, Cowboy, Italiaanse, Vossenworstjes;
 Zeeuwsspek;
 Vossenbrok;
 Leverworst (Fijn of Grof)
 Cowboyvlees lekker gekruid iets pittig in kip of varken;
 Javaanse driehoekjes lekker zoet gekruid in kip of varken;
 Kookworst

Welke soort hapjes u ook besteld, wij zorgen altijd dat u de hapjes mooi kunt
presenteren. Zo maken wij alle soorten hapjes mooi op,
op een schaal.

Luxe hapjesschaal
Hapjesschalen de luxe
Kleine schaal personen
Grote schaal personen

€ 4.50 p/p
€ 22.50
€ 45.00

Inhoud van deze schalen zijn o.a.
 Rookvlees met monchou;
 Tapas spiesjes;
 Augurk met boterhamworst;
 Asperges met ham;
 Room kaas met katenspek of salami;
 Honeypops: Kipfilet in honing
whiskymarinade omwikkeld met spek;
 Blokje kaas met zilveruitje;
 Wraps lekker gevuld;
 Rauwe ham met meloen;
 Deze schalen worden nog aangevuld met
standaard hapjes;

Warme hapjes
Warme grillhapjes uit eigen slagerij
Keuze uit:






€ 0,80 per hapje

Honeypop; kipfilet in honing wiskeymarinade omwikkeld met spek.
Kip kluifjes; lekker gemarineerd
Gehaktballetjes; diverse soorten
Mini spiesen o.a. mini Hawaii, mini shaslicks, mini saté stokjes
Baby spare ribs; keuze uit verschillende smaken

Bittergarnituur
Warme frituur hapjes
Keuze uit:










€ 0,60 per hapje

Bitterballen;
Kip nuggets;
Kaassoufflé;
Frikadel;
Vlammetjes;
Kip korn;
Nasi schijf
Bami schijf
Mini loempia

Ook kunt u bij ons losse gevulde eitjes bestellen voor € 0,60 ct per stuk.
Gemaakt volgens ons geheime recept.

Wij luisteren ook graag naar uw mening, opmerking of suggestie.
Uit ervaring weten wij dat een ieder zo zijn eigen wensen heeft en bij ons is dan ook veel
mogelijk. Wij verwerken graag uw ideeën in een mooi voorstel naar uw smaak.
Niets is te gek!

